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צור עמנו קשר
בית על“ה לשירותך

דבר העורכת

רות ברודי

ברצוני להודות ליהודית שפירא, עורכת כתב העת ״כיוון 
שהשכילה  האחרונות,  השנים  בארבע  על״ה  של  חדש״ 
ולהוציא  וברגישות  בתבונה  המערכת  כתבי  את  לנתב 
מתוכם איכויות שהיו טמונות בקרבם. יהודית העלתה את 
״כיוון חדש״ לגבהים בסיוען המקצועי והאמין של העורכת 
הלשונית חיה הוברמן, של הגרפיקאית יעל יעקובי, עתירת 
הדמיון והצבעוניות, והכתבים שמתמסרים בכתיבת כתבות 
לעיתון לאורך דרך ארוכה. כתב העת של עמותת על״ה 
מרחובות נחשב לאחד מכתבי העת המוצלחים, שיוצאים 

לאור בארץ מטעם עמותות גמלאים.
תודה  נגזרותיה.  על  ״דרך״  המילה  הפעם:  הגיליון  נושא 
לחברתנו הוותיקה והמושחזת, רות קלי, שהציעה לנו את 
שלה.  במדור  שמוזכרים  רבים,  ביטויים  והביאה  הנושא, 
הכתבים  של  הדמיון  את  לסחוף  הצליחו  נוספים  ביטויים 
מרגשים  פרנק  וחני  בר  אבן  צבי  מגוונים.  לכיוונים 
בסיפוריהם על נשים וגברים, שהתנדבות היא דרך חייהם. 
סוף  ״שירי  המאלף  במחזור  לבחור  היטיב  הרציג  שלמה 
הדרך״ מאת לאה גולדברג, המשוררת, הסופרת והחוקרת 
קצר  היסטורי  לטיול  אותנו  מוציא  תדמור  צבי  החשובה. 
ומאלף בן אלפי שנים ב״דרך הבשמים״. לאה מאירי והדס 
אביבי, מארכיון רחובות, משתפות אותנו בתולדות אמצעי 
התחבורה במושבה שלנו, ומזכירות לנו נשכחות מילדותנו. 
בדרך  שונים  בנייה  סגנונות  של  תמונות  מביא  רזי  יוסי 

יבנה. נעמי גמליאל מעלה בפנינו חווית ילדות טראומטית 
שנותרה בזכרונה כ״דרך חתחתים״, ומירה ניר כותבת על 
הנושא המעניין של קבלת החלטות קשות בפרשת דרכים 
בחיים. יהודית הלפר כתבה על השיר הידוע: ״בדרכי שלי״, 
ששר פרנק סינטרה, ואחריו ביצע אותו גם  אריק לביא. 
דליה דמארי יצאה לטבע וקבצה באופן משעשע דוגמאות 

לחיי האהבה של בעלי החיים. 
כל כתבות המדורים: חנה שאולוב, שרה קפלן ומלכה דורון 
שתפו פעולה בתחום המקצועי שלהן. הכתבה שלי נסבה 
על אנשי הרוח מרוסיה, שנרדפו ע״י סטלין וכל השליטים 
אחריו, ודרכם לא היתה סוגה בשושנים. ומאז אין ברוסיה 

חדש תחת השמש.
אנחנו מזמינים אתכם, הקוראים,  לכתוב בדוא״ל למדור 
את  ולשלוח  ינואר,   בגליון  שייפתח  כותבים״,  ״קוראים 

רשמיכם מהנושאים והכתבות בשניים שלושה משפטים. 
ולבסוף תודות מקרב לב לאבי קינד, שמסייע לנו להדפיס 
שוב את העיתון במקביל לגרסה האינטרנטית, ומגשים את 
חלומנו לחזור לאחוז ולקרוא את הגיליון המודפס, שנעלם 

מאז פרוץ הקורונה.  
  

כל עובדי, מתנדבי ומנהלי עמותת על״ה, וכל צוות ״כיוון 
חדש״, מאחלים לכם תושבי רחובות ולכל עם ישראל חג 

חנוכה מאיר, זוהר ואופטימי.  

מיינדפולנס – סדרת מפגשים 
חדשה בבית על“ה

רותם לוטן

אולם גלטנר לתרבות בבית על״ה היה 
הפתיחה של  באירוע  לפה  מלא מפה 
אירועי ההצדעה. הנושא שנבחר היה 
צחוק והומור. אסף וישקין, מנכ״ל על״ה 
״אנחנו לא  סיפר  שפתח את האירוע 
כי אנחנו מזדקנים,  מפסיקים לצחוק 
מפסיקים  אנחנו  כי  מזדקנים  אנחנו 
לצחוק. הצחוק יפה לבריאות. מחקרים 
דוחקים  הומור  חוש  כי  מראים  רבים 
את התדרדרות המצב הגופני והנפשי. 
דאגות,  עם  להתמודדות  עוזר  הצחוק 
וזו  טראומות.  ואפילו  חרדות  קשיים, 
להתמקד  הזה  ביום  שבחרנו  הסיבה 
בנושא החשוב בכל גיל ובעיקר בגיל 

השלישי.״
ענת  בירכו  המכובדת  הבמה  מעל 
יולס, מנהלת המחלקה לרווחת האזרח 
חברתיים  לשירותים  באגף  המבוגר 
הם  על״ה.  יו״ר  טרופ  וצבי  בעירייה 
ציינו בהתרגשות רבה כמה הם שמחים 
וכמה  הזה  הגדול  הקהל  את  לראות 
מהבית  ולצאת  פעילים  להיות  חשוב 

וליהנות מהחיים.
קראים  כץ  עינב  פתחה  האירוע  את 
וצחוק.  הומור  על  מרתקת  בהרצאה 
למה זה חשוב? מה זה עושה לנו ועל 
הקשר הישיר בין צחוק לאיכות חיים 
ותוחלת חיים ארוכה. לאורך ההרצאה 

מערכונים  של  סרטונים  שזרה  היא 
לאורך  אותנו  שליוו  קומיים  וקטעים 

השנים.
לאחר הפסקה וארוחה קלה עלה לבמה 
בועז דקל עם מופע הבידור ״מילה של 
סבא״. דקל הציג בכשרון רב שירים 
מחיי  סיטואציות  שמתארים  וקטעים 
ומערכות  וסבתות  היומיום של סבים 
והנכדות.  הנכדים  עם  שלהם  היחסים 
הקהל צחק ונהנה וכמובן הזדהה מאוד.

אין ספק שיום הזה העלה חיוך וצחוק 
בפי כל אחת ואחת שהשתתפו באירוע.

נשאר רק לאחל ולקוות שלא נפסיק 
לצחוק.

מאירועי בית על"ה
שריקת הפתיחה של אירועי ההצדעה לאזרחים הוותיקים

הזו הרבה בזמן האחרון: בתקשורת,  ודאי שמעתם את המילה  מיינדפולנס, 
בשיחות סלון וכד‘. זו אכן מילה יפה ומרשימה, אך מה עומד מאחוריה? 

בעונת החוגים החדשה, אנו פותחים אצלנו, בבית על“ה, סדנת מיינדפולנס 
מייסדת  )שישה מפגשים(. לקראת פתיחת הסדנה, שוחחתי עם רחל שקדי, 
"חכמת ההזדקנות“, אשר מנחים מטעמה ינחו את הסדנה. רציתי לברר ולהבין 

לעומק מה משמעות המיינדפולנס, ולהביא בפניכם את כל הפרטים.
נוכחים  להיות  כלומר:  ל“קשיבות“,  מתכוונים  מיינדפולנס,  כשאומרים 
בהקשבה כאן ועכשיו. להקשיב לעצמנו בהווה, עם לב פתוח, עם גמישות 
ופתיחות ופחות שיפוטיות. בסדנה נקבל כלים פשוטים ליישום ונתרגל אותם 

על מנת למצוא, כל אחד ואחת, את הדרך שלו.
עצם ההקשבה עם לב פתוח משחררת מאתנו את האחיזות והתפיסות המקובעות 
בנו, משחררת את הביקורת העצמית, ומאפשרת לנו להקשיב באמת לעצמנו 

ולהפיק ערך רב ממה שקורה כאן ועכשיו.
ערך מוסף שמקבלים מהסדנה: הפגת מתחים, חיזוק תפיסה עצמית חיובית, 

מציאת משמעות בחיים בכל גיל ושיפור יחסים בין אישיים.
עוד נקבל, וגם נתרגל, כלים להקשבה: הקשבה אמפטית, המועילה לנו להקשבה 
לעצמנו ולשיפור מערכות יחסים, כלים לשיפור הגמישות המחשבתית ולטיפוח 

תכונות מיטיבות כמו למשל: הכרת תודה, קבלה עצמית, חמלה ונדיבות.
להיות  לנו  מאפשרת  היא  גיל,  בכל  ואחת  אחד  לכל  מתאימה  הזו  הלמידה 
הפוטנציאל  את  לזהות  וליכולת  להיפתח,  ללב  לעצמנו,  וקשובים  נוכחים 

והמשמעות ב“כאן ועכשיו“.
אלינו  להתקשר  אתכם  מזמינים  אנו  עוד?  לשמוע  רוצים  אתכם?  מעניין 
נוסף  מידע  לקבל   ,4 שלוחה   *8870 טלפון  על“ה  בבית  החוגים  למחלקת 

ולהירשם לסדנה שתתחיל ממש בקרוב.
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בשיחה עם שרה דימנט, רכזת תחום ההתנדבות בעמותת על״ה, 
אתה למד לא מה אנחנו נותנים בעת שאנו מתנדבים, אלא עד 

כמה אנו נתרמים.
ההצטרפות למסגרת התנדבותית יוצרת קרבה מיידית לאנשים 
ומקנה הרגשה של חברותא. בונוס נוסף הוא ההרגשה של עזרה 

לזולת, תרומה לכלל וסיפוק מעצם התרומה ללא תמורה.
בביטוח  סוציאלית  כעובדת  ציבורית  עבודה  שנות   40 לאחר 
מרכזת  היא  על״ה.  לעמותת  ב-2015  שרה  התנדבה  לאומי, 
את נושא המתנדבים )250(. תחומי הפעילויות של המתנדבים 
״אוזן  כגון:  העמותה  חברי  של  צרכים  על  ועונים  מגוונים 
קשבת״, ביקורי בית אצל מרותקים, מרכז יום למבוגר, ״כיוון 
חדש״ - בטאון העמותה, פעולות תרבות, הספרייה בבית על״ה 

ועוד.
שנים,  ארוכת  קריירה  לאחר  בחיים,  פרק  בתום  המתנדבים, 
פונים לפעילות התנדבותית. פעילות זו נותנת משמעות חדשה 
לחייהם. לעתים הפעילות בתחום עיסוקם ולעתים בתחום אחר.

שרה מעידה על עצמה: ״אם לא הייתי מתנדבת, הייתי אדם 
אחר. ההתנדבות שנתה את חיי. היא נותנת לי ערך ופרופורציות 
לחיים. ההתנדבות עושה אותי מאושרת יותר״. הדלאי לאמה 

התייחס להתנדבות ולנתינה כאל דת.
״הדת שלי היא טוב לב״.

כרכזת נושא ההתנדבות בעמותה מתאמת שרה בין המתנדב, 
קשבת  אוזן  משמשת  היא  הצרכים.  לבין  והכשרתו  כישוריו 

לקשייו, ומאפשרת לו מרחב של התנסויות חדשות.
חלק מהמתנדבים מחפשים את החברותא. הפגת הבדידות של 
האנשים, אליהם הם מגיעים, עוזרת להם להפיג את הבדידות 

שלהם.
המתנדבים לעמותה עוברים תהליך של קבלה: ראיון התאמה, 

שיבוץ, ביטוח ורישום.
ימי  אוריינטציה,  מפגשי  השתלמויות,  תמיכה:  למערך  זוכים 

הערכה וגיבוש.
עם סיום ההתנדבות: פרידה מכובדת והכרת תודה.

מעשה  בכל  המתנדב.  את  המלווה  מקצועית  הדרכה  קיימת 
תרומתו.  על  רבה  הערכה  למתנדב  משדרים  התנדבותי 
ההתנדבות וההערכה תורמים לדימוי העצמי, להערכה עצמית 

ולהערכת הסביבה.
היטב  מתפקד  עדיין  המבוגר  המתנדב  המתקדם,  גילו  חרף 
ובמצב המאפשר לו לעזור לזולת. ההתנדבות נותנת לו סיפוק 

אדיר. תחושה זו נכונה בכל גיל, ומתעצמת בגיל המבוגר.
ההתנדבות היא דרך חיים והזמן המושקע בה מיועד להיטיב 

עם אחר.
לידידי בני גילי, וגם לצעירים, אני ממליץ לאמץ את ההתנדבות 

כדרך חיים.

ההתנדבות כערך וכדרך חיים
צבי אבן בר

ביותר,  היפים  השירים  ממחזורי  אחד 
העברית  השירה  מתוכה  שהצמיחה 
מאת  הדרך״  סוף  ״שירי  הוא  החדשה, 
המשוררת לאה גולדברג. שלושת שירי 
ארבעת  את  במרכזו  שמעמיד  המחזור, 
בגרות  נערות,  ילדות,  החיים:  שלבי 
וזקנה )בדגש מיוחד על השלב האחרון(, 
דבר  בעיתון  לראשונה  אור  ראו 
3-2, אדר א׳– הפועלת )שנה כ׳, חוב׳ 
הפכו  הם  מאוד  מהר  תשי״ד(.  ב׳,  אדר 
הנלמדים  ולכאלה  אייקוניים,  לשירים 
הישראלית.  החינוך  במערכת   ביותר 
מוטיב הדרך, כסמל החיים, מופיע בצורה 
אינטנסיבית בחלקו הראשון של המחזור 
בשמו  להופעתו  בנוסף  פעמים,  )חמש 
הדמויות  עם  יחד  השירים(.  מחזור  של 
הייצוגיות של שלבי החיים המאכלסות 
את הבית הראשון בשיר: הנער, העלם, 
של  האלגורי  הממד  נבנה  והזקן  הגבר 
השיר. גם ההיגד החד והמדויק, שבחרה 
מן  אחת  כל  בפי  לשים  המשוררת 
נבונה  בצורה  מתמצת  בשיר,  הדמויות 
לשכבת  האופיינית  המבט  נקודת  את 
הגיל על ה׳חיים׳ )המתחברת מאוד לשיח 
הפוסט מודרני העכשווי, אשר שולל את 
ובבלתי  קבועה  אחת  אמת  של  קיומה 

משתנה(:

ַער. ֶרְך ָיָפה ַעד ְמאד - ָאַמר ַהנַּ ַהדֶּ
ֶרְך ָקשָׁה ַעד ְמֹאד - ָאַמר ָהֶעֶלם. ַהדֶּ
ֶבר. ֶרְך ָאְרָכה ַעד ְמֹאד - ָאַמר ַהגֶּ ַהדֶּ

ֶרְך. ַצד ַהדֶּ ֵקן ָלנּוַח בְּ ָישַׁב ַהזָּ

ָפז ָוֹאֶדם, ִקיָעה ֵשׂיָבתֹו בְּ צֹוְבָעה ַהשְּׁ
ַטל-ָהֶעֶרב, שֶׁא ַמְבִהיק ְלַרְגָליו בְּ ַהדֶּ

ֶרת: ִצּפֹור ַאְחרֹוָנה שֶׁל יֹום ֵמָעָליו ְמַזמֶּ
שְָׁתה, ָמה ָאְרָכה  ְפָתה, ַמה קָּ ר ַמה יָּ - הִתְזֹכּ

ֶרְך? ַהדֶּ

בדילוגים  המתפתח  הדרך,  ׳שיח׳ 
למעשה   שואף  הראשון,  הבית  לאורך 
אליבא  הנחשף,  החיים,  של  שיאם  אל 
סיומם.  בשלבי  דווקא  גולדברג,  דלאה 
בבית השני היא מתארת את יפי תארו 
השקיעה  כולו:  שהטבע  ״הזקן״,  של 
טל  הדשא,  והסימבולית,  הממשית 
הערב, ציפור אחרונה,  מגויס כדי לייצג 
את פניה היפים של הזקנה. גם השאלה 
החותמת את חלקו הראשון של המחזור 
)״התזכור...״ וגו׳(, שיש שיראו בה מידה 
הזקן,  של  זכרונו  כוח  על  לגלוג  של 
גיבור  של  חייו  באיכות  פוגמת  איננה 

השיר, שיושב לנוח בצד דרך החיים.
בחלקו השני של השיר )שמקוצר היריעה 
לא אוכל להביאו במלואו( משתנה הגוף 
מגוף  השירים,  כתובים  בו  הדקדוקי 
פונה  המשוררת  שני.  לגוף  שלישי 
כאן אל הזקן בלשונו של ספר קהלת: 
 – ְוַלְיָלה  יֹום  רֹוֵדף  יֹום  ״ָאַמְרָּת: 
ָחָדׁש  ֵאין  ״ַוּתֹאַמר: ֲהֹלא  וגם:  ַלְיָלה״, 
המפורש  ההרמז  אך  ַהֶּׁשֶמׁש״,  ַּתַחת 
איננו מיועד לגייס את רוחו הפסימית, 
על גבול הניהיליסטית של קהלת, אלא 
להיפך כדי לחתור תחתיה, ולחשוף את 
יפעתם  במלוא  המתגלים  החיים  כוחות 

ָּכל  ״ַוֵּתַדע:  הזקנה:  בשלב  ותפארתם 
יֹום ַאֲחרֹון ַּתַחת ַהֶּׁשֶמׁש״, ַוֵּתַדע: ָחָדׁש 
שלב  דווקא  ַהֶּׁשֶמׁש״.  ַּתַחת  יֹום  ָּכל 
הוא שלב המודעות לערכם של  הזקנה 

החיים.
שיאם  אל  מגיעים  השירים  ואכן, 
הרעיוני, הרגשי והרטורי בחלקו האחרון 
ישירות,  שומעים  אנו  בו  המחזור,  של 
הזקן  של  תפילתו  את  ראשון,  בגוף 
)ושמא זהו מונולוג של המשוררת עצמה( 
החיים,  כוחות  של  ומלא  שלם  למיצוי 
 כלשון חלקו האחרון של מחזור השירים:

ַלְּמֵדִני, ֱאֹלַהי, ָּבֵרך ְוִהְתַּפֵּלל
ַעל סֹוד ָעֶלה ָקֵמל, ַעל ֹנַגּה ְּפִרי ָּבֵׁשל,

ַעל ַהֵחרּות ַהֹּזאת: ִלְראֹות, ָלחּוׁש, ִלְנֹׁשם,
ָלַדַעת, ְלַיֵחל, ְלִהָּכֵׁשל.

ַלֵּמד ֶאת ִׂשְפתֹוַתי ְּבָרָכה ְוִׁשיר ַהֵּלל
ְּבִהְתַחֵּדׁש ְזַמְּנָך ִעם ֹּבֶקר ְוִעם ֵליל,

ְלַבל ִיְהֶיה יֹוִמי ַהּיֹום ִּכְתמֹול ִׁשְלׁשֹום.
ְלַבל ִיְהֶיה ָעַלי יֹוִמי ֶהְרֵּגל.

גולדברג במחזור  ולסיכום, נאמר שלאה 
״שירי סוף הדרך״  ׳משתמשת׳ בכלי השירה 
תקבולות,  )חזרות,  ביותר  המשוכללים 
מטאפורות, דימויים, מטונימיות, אינטר-
את  לפרק  כדי  מקצבים(  טקסטואליות, 
לזקנה  ביחס  השליליים  הסטראוטיפים 
האינטנסיבי  החיים  לפרק  אותה  ולהפוך 
החיים  שלבי  מבין  ביותר  והמשמעותי 

כולם.

דרך החיים בשירתה של לאה גולדברג
ד״ר שלמה הרציג

לטייל  ונוסעים  המפה  על  יעד  מסמנים  אנו  לחודש  אחת 
יחד, לחקור וללמוד. הארץ שלנו אולי קטנה, אך עשירה 
מאין כמוה ביעדי טיול נפלאים, כמו למשל: אתרי טבע, 
אתרי מורשת והיסטוריה, מוזיאונים סגורים ופתוחים, גנים 

לאומיים, נחלים זורמים ונופים מרהיבים.
עולים  על“ה,  בית  ליד  נפגשים  אנחנו  הטיול  בבוקר 
ו-יוצאים לדרך: לצפון, לדרום, כל פעם ליעד  לאוטובוס 
אחר. יש לנו מדריכים קבועים וגם חדשים, שמלווים אותנו 

לאורך הטיול ומשתפים אותנו בידע הנרחב שלהם. 
בכל טיול אנחנו מגלים פינות חמד חדשות בארצנו היפה. 
מעכו בצפון ועד פריחת הכלניות בנגב. טיילנו בקיסריה, 
בזכרון יעקב, בהר הכרמל ובעמק יזרעאל, בחיפה, בעתלית 
ובמעגן מיכאל, בעמק חפר, בתל אביב ובירושלים, בבאב 
אל וואד ובחאן השיירות. ויש עוד כל כך הרבה מה לראות.

על“ה  בית  בחוברת  התפרסמה  הקרובים  הטיולים  תכנית 
 *8870 וחוגים  תרבות  מחלקת  בטלפון  גם  לקבלה  וניתן 

שלוחה 4.
אז הצטרפו אלינו!! קחו תרמיל ומקל ובואו אתנו לטייל!!

מטיילים ונהנים עם טיולי 
בית על“ה

רותם לוטן



הנה הסוף קרוב
הזמן חולף לו עם הרוח.

רעי לכם אומר, 
בלי בושה, הכל פתוח.

חיי היו יפים,
מדבריות רבות עברתי,

אבל בדרכי שלי, תמיד הלכתי!
...............................
היו זמנים, כן ידידי,

בהם טרפתי עד בלי די,
וכשגבר בי הספק
זעקתי בגרון חונק,

אבל  גם אז, בדרכי שלי
תמיד הלכתי!

עשיתי דרך ארוכה,
בה גם נפלתי ושוב קמתי

אבל בדרכי שלי, תמיד הלכתי!
כי מה יש לו לבן אדם,

רק את עצמו, וזה לא סתם
לומר את מה שבליבו,

גם אם כולם נגדו,
לכן אני, בדרכי שלי, תמיד הלכתי.

את השיר, המתאר אדם שמסכם את חייו, 
בלבד.   27 בן  בהיותו  אנקה  פול  כתב 
הוא כתב  עבור הזמר הנערץ בעל הקול 
המיוחד, פרנק סינטרה, שהיה אז בן 54. 
פול אנקה כתב את השיר אחרי פגישה 
שהייתה לו עם סינטרה. בפגישתם הוא 
כדי  עד  מדוכדך  היה  שהזמר  הרגיש 
השיר,  המוזיקה.   מעולם  לפרוש  רצון 
המוזיקה  בעולם  גדול  ללהיט  שהתפתח 
בכל העולם, אכן ביטא את  מהלך חייו 
לא  דרכו  השנים.  לאורך  סינטרה  של 
והמשיך  וקם  נפל  הוא  הייתה קלה, אך 

ללכת בדרכו. 
אישים,  התפרסמו  ההיסטוריה  לאורך 
ולא  דרכם  על  שנאבקו  נשים,  גם 
מאבי  החל  אותם.  לסובבים  נכנעו 
אבות אבותינו, אברהם אבינו, שהתחיל 

להאמין באל יחיד והתמודד עם שכניו, 
עם קהילתו ועם בני משפחתו הפגניים, 
והתפללו  באלילים  להאמין  שהמשיכו 
בדרכו,  ללכת  התעקש  הוא  לפסלים. 

למרות כל הקשים.
רבי ישראל שם-טוב )הבעש״ט(, שהקים 
- תנועה עממית,  את תנועת החסידות 
עמד בגבורה והמשיך ללכת בדרכו, בה 
האמין, מול כל מתנגדיו )״המתנגדים״(. 
מתתיהו  בדרכו.  המשיכו  יורשיו  גם 
ליהודים  להתחבר  סרב  החשמונאי 
המתייוונים ונלחם נגד היוונים, כי האמין 
בדרכו. בנימין זאב הרצל, חוזה המדינה, 
ונלחם  ליהודים  מדינה  בהקמת  האמין 

מרטין  המלעיזים.  כל  נגד  דרכו  על 
אפליית  נגד  נלחם  השחור  קינג  לוטר 
כי  ויתר,  ולא  הברית  בארצות  הכושים 
האמין בדרכו. המצב אכן השתנה כל כך 
נשיא  בחירת  כדי  עד  הברית  בארצות 
שחור. גם נלסון מנדלה, שהתקומם נגד 
משטר האפרטהייד בדרום אפריקה, בה 
שלט מיעוט לבן על הרוב השחור, נלחם 
להילחם. בכך  והמשיך  נאסר  דרכו,  על 
אכן  המערבי.  העולם  מחאת  את  עורר 
משטר  שם  שולט  וכיום  צלחה,  מחאתו 
זכו  מהכלא,  שחרורו  עם  דמוקרטי. 
בפרס  ומנדלה  קלרק  דה  הלבן  הנשיא 

נובל.
הסרט ״המין החזק״ מספר על השופטת 
העליון,  הדין  בית  שופטת  היהודייה, 
שהייתה סטודנטית אישה יחידה בין 500 
גברים. היא האמינה בדרכה ולא ויתרה.  
הצבעה  זכות  על  נלחמו  רבות  נשים 
במדינות  חלום  בגדר  שהיתה  לנשים, 
כולן  הקודמת.  המאה  בראשית  רבות 
האמינו בדרכן והשפעתן ניכרת עד היום 
גם בנושאים אחרים הקשורים בהעצמת 

נשים. 
על  להביט  רצוי  תמיד  יאוש!  אל  אז 
ולא  חיובית  מבט  מנקודת  חוויותינו 

לוותר!

בדרכי שלי
תובנות בעקבות שירו של פול אנקה בביצוע פרנק סינטרה

 בתרגומו העברי ובביצועו של אריק לביא
יהודית הלפר
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לתוכנית ״קשרים וכישורים״ – 
הדרכה והנחייה לסובלים מירידה 

קוגניטיבית
 דרושים/ות מנחים/ות מתנדבים/ות 

בעלי/ות גישה טיפולית, מוטיבציה ורגישות.

 יש לפנות לעמותת על״ה, 
לגב׳ בתיה וויג 054-9986678

מי מאיתנו לא ניצב במהלך חייו בפני פרשת דרכים? 
המקצועי,  המשפחתי,  בתחום  להתרחש  היה  יכול  הדבר 
הקשורים  בחיים  קריטיים  ברגעים  ואפילו  החברתי 
זו או אחרת  להחלטות של חיים ומוות. כל פנייה לדרך 
היוותה לגבי אותו אדם ציון דרך משמעותי בחייו, ולא 
תמיד הייתה דרך חזרה. כאשר אדם ניצב בפני דילמה, 
מה יעניקו לו רווחה וחוסן נפשי או פיזי?! הוא חש מאוים, 
קבלת  תהליך  בודד.  אפילו  ולפעמים  עצוב  מתוסכל, 
החלטות, הקובע את גורלו בשלבים שונים של החיים, הוא 
חלק בלתי נפרד מעתידו, מאושרו ומאושרם של הסובבים 
אותו. עקב סיבות שונות לא תמיד ניתן להתייעץ עם בני 
משפחה, עם חברים או עם איש מקצוע, ואולי אין רצון. 
האדם חש שהוא צריך לפתור את בעיותיו בכוחות עצמו. 
רק הוא יודע מה יביא רגיעה לחוסר השקט הקיים בלבו, 

ואיך להגיע להגשמת חלומו בלי לפגוע בסביבתו. 
יואב הוא גבר בשנות ה-40, נשוי ואב לשלושה ילדים. 

הוא איש מחשבים מצליח. כבר בראשית נישואיו שיתף 
את משפחתו בחלומו לגור במושב ולהקים נגריה כחלק 
מתחביביו. השנים חלפו והחלום הלך והתרחק. יואב היה 
משפחתו  ובני  הארץ,  במרכז  בעיר  חייו  בבניית  טרוד 
וויתר  חשבו שהוא הבין את הקושי בשינוי אורח החיים 
כאשר  ולתכנן.  לחלום  המשיך  הוא  אולם,  חלומו.  על 
מצא מושב בצפון הארץ, ששבה את לבו, ידע שהמחיר 
שהמשפחה תשלם במעבר למקום החדש והרחוק מהמרכז 
לעזוב  נאלצה  אשתו  ויתר.  לא  הפעם  אך  כבד,  יהיה 
בה  ומהסביבה  מחבריהם  נפרדו  הילדים  עבודה,  מקום 

גדלו, והחלק הקשה ביותר היה 
משפחה  מבני  ההתרחקות 
קרובים מאד. יואב ניצב בפני 
חייו.  באמצע  דרכים  בפרשת 
כל פנייה לכיוון מסוים הייתה 
המשפחה  מאתגרת.  אך  קשה 
החלה את חייה החדשים בתקווה 
רוגע  תביא  החלום  שהגשמת 

נפשי ואיכות חיים לכולם. 

גם אלה ודן עמדו בפני פרשת דרכים לא קלה. הם מבוגרים 
החיים במרכז הארץ בביתם הפרטי והמטופח. ילדיהם כבר 
בכל  כמעט  שפגעה  הקורונה,  משלהם.  משפחות  בעלי 
משפחה, לא פסחה עליהם. בתקופה זו חשו את הבדידות 
והריחוק מילדיהם ומנכדיהם יותר מתמיד. למרות שתמכו 
זה בזו הם חשו את החיסרון הגדול של תמיכה משפחתית. 
הם ניצבו בפני דילמה שרבים נתקלו בה: איך ינהלו את 
חייהם בדרך הטובה ביותר כאשר יזדקנו או כשבריאותם 
תתרופף והם יזדקקו לתמיכה של בני משפחתם, הנמצאים 
קשה  היה  שלאלה  למרות  מהם.  גדול  גיאוגרפי  במרחק 
להיפרד מהחצר הפורחת שטיפחו, ומהבית בו גרו עשרות 
הארץ  לצפון  מגוריהם  את  להעתיק  החליטו  הם  שנים, 
ולגור ליד בנם ומשפחתו. הם מודעים לצעד הלא פשוט 
אבל  מעורבים,  ברגשות  החדשה  לדרכם  ופונים  שעשו, 

שניהם תמימי דעים שזה הפתרון הטוב בשבילם.
כאמור, אנשים רבים ניצבים בפני פרשת דרכים בשלב 
זה או אחר בחייהם. דרושים אומץ, נחישות ומודעות, ואז 
אפשר אפילו להיות שבעי רצון ללא רגשות חרטה. כמו 
התלבטות  "לאחר  הדסים:  מכפר  מתתיהו  ניצן  שספרה 
ל"יד שנייה".  חנות  ופתחתי  בהייטק  עזבתי את משרתי 
פינוי  עם  להתעסק  זמן  אין  אנשים  שלהרבה  הבנתי 
לבעיית  מענה  לתת  צריכה  שאני  והרגשתי  חפצים, 
העודפים בתרבות השפע. כל פעולה קטנה יוצרת השפעה 
גדולה על הסביבה". ניצן, כמו קודמיה, כבר לא ניצבת 

על פרשת דרכים.

על פרשת דרכים
מירה ניר
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אמי נהגה לערוך את קניותיה בשוק העירוני של רחובות. יום 
אחד, כשיצאה מהשוק עם עגלת קניות עמוסה, נתקלה בשני 
תיכוניסטים שחזרו מבית הספר. הם הביטו באמי, שהייתה אז 
כבת 82, ושאלו אותה איך היא מגיעה הביתה. היא אמרה להם, 
שהיא גוררת את העגלה בעצמה, וכי היא כבר מתורגלת בכך 
שנים רבות. אחד הנערים לקח ממנה בעדינות את העגלה, 
ליד ביתה עם  והבטיח לחכות לה  שאל לכתובתה המדויקת 
העגלה. כשהגיעה הבייתה חיכו לה שני הנערים בכניסה, העלו 
את העגלה לקומת המגורים שלה, ברכו אותה בבריאות טובה 
והלכו. היא הספיקה להודות להם, אך לא סלחה לעצמה שלא 

שאלה אותם לשמם. 
יצאתי לחפש אנשים טובים בדרך ומצאתי את:

נילי עוז בת 86, נוסעת כבר יותר מ- 17 שנים לבי״ח שניידר 
למחלקת אונקולוגיה אשפוז יום לילדים. נילי עוזרת לאחות 
עזר, שמתחזקת את ציוד המחלקה: משקי ורפואי. היא דואגת 
חמש  תרופות.  המכילות  המחלקה  במגרות  דבר  יחסר  שלא 
ידה כל הזמן כדי  העגלות של אחיות המחלקה נבדקות על 
שמות  עם  תוויות  מדביקה  היא  חסרות.  תרופות  להשלים 
התרופות תוך הקפדה מרבית. אם יש צורך בתרופה דחופה 

שאין במחלקה, היא דואגת להביא אותה מהר ככל האפשר.
נילי היא ללא ספק אישה של נתינה. היא מחלקת מדי פעם 
היא  ביה״ח,  של  הילדים  במחלקות  וחיות  ילדים  של  בובות 
חברה בקבוצה שסורגת אפודות חמות וכובעים לחיילים. היא 
בגביית  חברה,  היא  בו  המועדון,  ולמנהלת  לגזברות  עוזרת 

כספים למסיבות ולטיולים.
אישה טובה שלמזלי פגשתי על אם הדרך.

בתיה ריינדורף - ידועה בקרב שכניה ומכריה כבעלת לב 
חם וידיים שמושטות תמיד לעזרה. בתקופת הקורונה, כאשר 

עם  טלפוני  קשר  יצרה  היא  בבתינו,  ספונים  היינו  כולנו 
בקשה  היא  לביתה.  הסמוך  ברחוב  שגרה  ה-94,  בת  עופרה 
אותם  של  ומהחרדות  מהבדידות  מעט  ולהפיג  אתה  לשוחח 
הן מצאו  ויותר.  יותר  ביניהן הפכו לתכופות  ימים. השיחות 
ולא  רגילות  ומשיחות  עליהם,  לשוחח  משותפים  נושאים 
מחייבות התפתחה ידידות מופלאה בין השתיים. עופרה ספרה 
לי, שכבר מהמפגש הראשון נוצר ביניהן קליק. ״בתיה״, היא 
אומרת לי, ״היא אישה טובת לב, נעימה, אדם נהדר, שנעים 
לשוחח אתו, למרות הבדלי הגילים בינינו. היא פשוט בן אדם! 
הקשר שנוצר ביני לבין בתיה הוא הדבר הכי טוב שקרה לי 

לאחרונה״, מסיימת עופרה את השיחה בינינו.
דני )דניאל( פרידמן בן ה-87 הוא עוד אדם טוב שפגשתי 
כחייל  מפואר  עבר  ומאחוריו  ברחובות,  נולד  הוא  בדרך. 
בשייטת 13 ואחר כך בתפקידי ניהול בבנק לאומי ברחובות 
ובהנהלת הבנק בת״א. עם יציאתו לגמלאות, ואפילו עוד לפני 
הקהילה.  לטובת  משמעותיים  לתפקידים  להתנדב  החל  כן, 
הוא היה ראש הוועדה המקומית ליד קופת חולים מאוחדת, 
שאתרה מקרים חריגים, שנזקקו לתמיכה כספית וממנה להם 
לחבר  הפך  יותר  מאוחר  התרופות.  בסל  היו  טיפולים, שלא 
בהנהלת הקופה ולחבר הדירקטוריון בהתנדבות. דני הוא גם 
ממקימי קרן רחובות, שהוקמה ביוזמתו של יחזקאל הרמלך, 
שדאגה למופעי תרבות, להרצאות וללימודי ערב בעיר. דני 
שימש בה גזבר. כשהקרן התפרקה, תרם עם יתר החברים את 

הכסף שנשאר בקופה לעמותת על״ה.

השלושה, ועוד רבים כמותם, פועלים בינינו בצניעות ובענווה 
כשאנחנו  שליחים:  מרוץ  כמו  הוא  טוב  ש״מעשה  ומבינים 

מקבלים, תפקידנו להעביר הלאה״.

אנשים טובים באמצע הדרך
חני פרנק

דני פרידמןבתיה ריינדורףנילי עוז

רחובות, אחת ממושבות העלייה 
כמו  התמודדה,  הראשונה, 
בתקופת  בארץ  אחרים  יישובים 
עם  העות׳מאנית,  האימפריה 
חלקה  משובשת,  דרכים  מערכת 
לא ממש סלולה, שבילי חול רבים 
מצומצמות  תחבורה  ואפשרויות 
אישיות  נסיעות  פשוטות.  ולא 
ברגל  נעשו  משאות  והעברת 
או על גבי בהמת משא כלשהי: 
חמור, גמל, פרדה או סוס. עגלה 
מהרה  עד  הפכה  לסוס  רתומה 

טיולים  לשם  נעשו  לא  הנסיעות  רוב  המועדפת.  לאפשרות 
והנאות אלא בענייני עבודה, בריאות ושאר צרכים יום יומיים. 

הנסיעה הייתה כרוכה בעלות כספית ובמאמץ פיזי. 
לזמן מה היה במושבה רחובות  בעל עגלה יחיד: ר׳ אנשיל 
על  שנים.  במשך  רחובות  תושבי  את  שירת  הוא  שקולניק. 
ועליהם  קרשים  הונחו  אחד,  לסוס  רתומה  שהייתה  עגלתו, 
כארבע  ארכה  ליפו  רחובות  בין  הנסיעה  הנוסעים.  ישבו 
שעות, אלא אם כן ירד גשם שוטף או שהעגלה שקעה בחול. 
במקרים כאלה נאלצו הנוסעים לרדת מהעגלה, להלך לצדה 
במקרה הטוב או לדחוף אותה. החזרה לרחובות ארכה זמן רב 

יותר, לעתים כשש שעות.
בעל עגלה נוסף היה שמואל ריבוצקי.  הנוסעים אהבו את בעל 
העגלה, שהיה מבדח אותם בדרך הממושכת והמשעממת. על 
מנת לעבור מכשולים בדרך, הוא השתמש בשמשייה שהביא 
היה  הוא  נעצרו.  כאשר  סוסיו  את  זירז  ובעזרתה  מרוסיה, 
מעמיד את השמשייה כנגד פניהם של הסוסים, פותח וסוגר 
אותה במהירות, והסוסים שנבהלו היו נרתעים ומשכו בכוח 
את העגלה. כך נחלצו לעתים גלגלי העגלה מן החול. כאשר 
תחבולה זו לא עזרה, ביקש שמואל מהנוסעים שימשיכו את 
דרכם ברגל. הוא עצמו היה פורק את המטען, מעביר חבילה 

חבילה, מטעין מחדש וממשיך בדרכו.
כלי מתקדם מעט יותר היה הדיליז׳נס. למעשה היתה זו עגלה 
בעלת שישה עד תשעה מקומות ישיבה, רתומה לשניים עד 
וגג  התנודות  לבלימת  קפיצים  על  הבנויה  סוסים,  שלושה 
המצל על הנוסעים בקיץ ומחסה מהגשם בחורף. משך הנסיעה 
בכפוף  חזרה,  הדרך  גם  וכך  כשעתיים  ארך  ליפו  מרחובות 
שיטפון(,  או  זלעפות  גשם  חזקה,  )רוח  האוויר  מזג  לתנאי 

וכמובן אם לא שקעו בחול. 
עצמו  על  מקבל  היה  הדיליז׳נס  שבעל  נהוג  היה  ברחובות 
להביא את הדואר והתרופות מיפו. הדיליז׳נס נסע שש פעמים 

רחובות  מהמושבה  יצא  בשבוע, 
בבוקר,  שש  מהשעה  יאוחר  לא 
לא  למושבה  בחזרה  ומיפו 
יאוחר מהשעה שלוש וחצי אחר 
הצהרים. אחד מבעלי הדיליז׳נס 
יוסף  היה  ברחובות  הראשונים 
עזרא,  ברחוב  בנה  הוא  רכטמן. 
קרוב לפינת מנוחה ונחלה, בחצר 
על שטח של כשניים וחצי דונם, 
את ביתו, אורווה גדולה לסוסים 

ומקום נכבד ל״עגלות-התמיד״.
שנה  מדי  עלה  הנוסעים  מספר 
חדה  ירידה  ישנה  ומכאן  הראשונה,  העולם  מלחמת  ימי  עד 

ומעבר לשימוש באוטובוסים וברכבות.
מסילות הרכבת בארץ ישראל נבנו ונסללו על ידי השלטון 
העות׳מאני ולאחריו על ידי הבריטים. תחנת הרכבת במושבה 
בירות- בקו  כתחנה   1920 בשנת  לראשונה  נפתחה  רחובות 

לפני  משא.  וכרכבת  נוסעים  להסעת  שמשה  הרכבת  קהיר. 
רק  מרחובות  ברכבת  לנסוע  היה  אפשר   ,1913 בשנת  כן, 
לירושלים, דרך התחנה שהייתה בנענע )כפר ערבי, כיום תל 

נענע ממזרח לרמות מאיר( ליד מזכרת בתיה.
רכבת הנוסעים פעלה כקו שירות סדיר )פעם ביום( עד שנת 
1927. לאחר מכן פעל הקו לפרקים. נסיעה ברכבת לתל אביב 
הזול  המחיר  באוטובוס.  גרושים   7 לעומת  גרוש,   2 עלתה 
יותר לנסיעה ברכבת לא תמיד פיתה את הנוסעים: ראשית, 
היה צורך להגיע לתחנה שהיתה בצפון המושבה; שנית, זמן 
הנסיעה ברכבת התארך בשל הצורך להחליף רכבת בלוד, ולא 

אחת היו צריכים להמתין זמן רב.
מהפרדסים  הדר  פרי  להעברת  בעיקר  שמשה  המשא  רכבת 
הרבים שהיו ברחובות והסביבה. הפרי, שהיה מיועד ליצוא, 
אל  ונדחפו  לכך  שנועדו  בקרוניות  הרכבת  לתחנת  הועבר 
התחנה ע״י פועלים חקלאיים. בתחנה הועמס הפרי על רכבות 
משא בדרכו לנמל חיפה. הרכבות עצרו בלוד בדרכן לחיפה, 
במשך  חיפה.  עד  שהובילה  המזרחית  למסילה  עברו  שם 
השנים הוקמה בתחנה ברחובות סככה קטנה ששמשה לאחסון 
עברה  השנייה  העולם  מלחמת  בתקופת  שליחתו.  עד  הפרי 
התחנה לשימושו של הצבא הבריטי, ומשלוחי ההדרים כמעט 
שהופסקו לחלוטין. מלבד פרי ההדר עברו בתחנה קרונות של 
דלק, זבלים, מספוא וחומרי בניין. התחנה שקקה חיים ותרמה 

תרומה נכבדה להתפתחות המושבה.
לקרוא  אפשר  במושבה  התחבורה  בנושא  נוסף  מידע 

באתר הארכיון!

הדרך חשובה – אך איך מתקדמים בה?
על התפתחות התחבורה במושבה רחובות

חקרה וכתבה: לאה מאירי | ערכה: הדס אביבי, הארכיון לתולדות רחובות
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ולמוצרי  לבשמים  הרבה  הדרישה 
הביאה  העתיק  בעולם  יוקרה 
להתפתחות מערכת מסחר מאורגנת 
הפצה  מערכת  שכללה  ומפותחת, 

ושיווק בנתיבי ים ויבשה. 
להובלה  שמשה  הבשמים״  ״דרך 
יקרי  מותרות  מוצרי  של  ולסחר 
המצרים  שנים.  אלפי  במשך  ערך 
ארצות  עם  בהם  סחרו  הקדמונים 
סודן  מזרח  מדרום  האגדיות  פונט 
בתחילת  ואתיופיה  אריתריאה  ועד 
אלף השלישי לפנה״ס. בים הם נעו 
וביבשה  גדולות,  מפרש  בספינות 
עם שיירות חמורים לאורך הנילוס 
זהב  כלל  המסחר  אתיופיה.  עד 
ערב  מדרום  ולבונה  מור  מסודן, 
קינמון  מאפריקה,  שנהב  וסומליה, 
אפריקה  למזרח  שיובאו  וקציעה, 

מסין ומאינדונזיה.
המור  בולטים  הבשמים  מבין 
והלבונה. המור - הוא עץ שבחריצת 
במגעו  שמתקשה  שרף  מופק  גזעו 
כהים,  גבישים  ויוצר  האוויר  עם 
בושם  עשירה.  שלו  הריח  וארומת 

בו  סכו  נשים  במקדש.  וקטורת  הקודש  משחת  שימש  המור 
גדל  העץ  מחזריהן.  את  לעורר  כדי  מצעיהן  ואת  גופן  את 
באפריקה, בערב ובמזרח הודו. הלבונה - הוא עץ שכשחורצים 
את גזעו יוצא שרף בצבע חלבי, ממנו מכינים קטורת. העץ 

גדל בחצרמוות שבדרום תימן ובסומליה.  
הממלכות הקדומות של מסופוטמיה - אכד ואשור - סחרו עם 
הודו, מצרים ודרום ערב כבר באמצע האלף השלישי לפנה״ס. 
ועמי ארצות הסהר הפורה קשרי  ניהלו המצרים  באותה עת 

מסחר דרך ארץ ישראל וסוריה. 
השני  האלף  בסוף  משא  ובהמת  רכיבה  כבהמת  הגמל  ביות 
במרחבים  היבשתית  ההובלה  בתחום  למהפכה  גרם  לפנה״ס 
המדבריים. האפשרות לנוע במדבר ביעילות רבה יצרה דרכים 

חדשות למסחר. 
ושותפיהם,  הפניקים  החלו  לפנה״ס  הראשון  האלף  בתחילת 
ומזרח  ערב  דרום  עם  הימי  במסחר  להתעניין  יהודה,  מלכי 
שפיתח  המלך,  שלמה  על  בתנ״ך  עדויות  לנו  יש  אפריקה. 
במאה  יהושפט  ובימי  לפנה״ס  העשירית  במאה  המסחר  את 

התשיעית. 
מערכת  הקימו  בשמים,  של  גדולים  צרכנים  שהיו  הפרסים, 

הזהב  הלבונה,  משוכללת.  דרכים 
והמור סמלו לפי אמונתם את הייעוד 
והבשמים  בהיוולדו,  התינוק  של 

שמשו לפולחן ולשימוש אישי.  
ידי  על  והודו  המזרח  כיבוש 
של  השני  בחצי  מוקדון  אלכסנדר 
להתרחבות  גרם  הרביעית  המאה 
דרך  הייתה  לסין  הדרך  המסחר. 
התקופה  אסיה.  מרכז  מדבריות 
היוונית – הלניסטית הייתה תקופת 
המאה  מראשית  כלכלית  גאות 
השלישית לפנה״ס עד אמצע המאה 
והפולחן  התרבות  לפנה״ס.  השנייה 
נרחב  שימוש  כללו  היווניים 

בבשמים ובקטורת. 
בתקופה ההלניסטית והרומית עברו 
כמה  ובסביבתה  ישראל  בארץ 
נתיבים. הנתיב העיקר של כ- 2.000 
ק״מ היה בציר דופאר )עומאן(, שבא 
)תימן(, מדינה, פטרה, עבדת ועזה, 
ששמשה נמל חשוב לייצוא בשמים 
ולעוד  התיכון  הים  אגן  לארצות 
ארצות ברחבי האימפריה הרומית. 

העניקו  ואורחותיו  המדבר  הכרת 
נאים.  רווחים  לנבטים שליטה בדרכי המסחר שהכניסו להם 
לממלכות הדרום ערביות היה מונופול על גידול צמחי הבושם 

והקטורת וכן השליטה על המסחר. 
השקיעו  בבשמים  הסחר  של  הכלכלית  חשיבותו  בשל 
הנבטים, ואחריהם הרומאים, משאבים רבים בכינון הדרכים 
שירות  למתן  תחנות  בניית  מיל,  אבני  הצבת  ובתחזוקתן. 
לנוסעים, מצודות, מגדלים ונקודות תצפית לאורך הדרכים, 
2018 התגלה בנגב מקטע  ששמשו להם מקור לפרנסה. ב- 
שלא היה מוכר עד כה ב״דרך הבשמים״ ההיסטורית. מסמנות 
אותו חמש תחנות של אבני מיל רומיות בתוואי הדרך שבין 
מצד מחמל שעל שפת מכתש רמון לבין מצד גרפון באזור 

העיר הנבטית עבדת. 
הכרזת הנצרות על ידי קונסטנטין כדת המדינה של האימפריה 
לירידה  גרמה  לסה״נ  הרביעית  המאה  בתחילת  הרומאית 
השימוש  הקטנת  בשל  ערב  מדרום  בבשמים  במסחר  ניכרת 
והביזנטי  הרומאי  השוק  במקדשים.  פולחן  לצרכי  בבשמים 
המשיך להיות שוק גדול למוצרי התבלינים והבשמים לשימוש 
אישי. בהמשך, שקעה דרך הבשמים מחוסר ביטחון בדרכים 

ושקיעתה הכלכלית של האמפריה הרומית. 

דרך הבשמים
צבי תדמור

חיזור הוא ניסיון של בע״ח זכרי למשוך את הנקבה במטרה 
החיזור:  בדרכי  יצירתיות  יש  צאצאים.  ולהעמיד  להזדווג 
ריח, השמעת קולות  ריקוד, מפגן עוצמה, צבעוניות, הפצת 

ודו-קרב.

השוואה בחיזור בין בע״ח ואנשים:
התקשטות והפגנת כוח – אצל בע״ח: הפגנת הקישוטים ע״י 
הנעה, ניפוח, פרישת הזנב )טווס(. יש ״לבוש כלולות״ שהוא 
זמני )קרני האיילים נושרות( ויש קישוט קבוע )רעמת האריה, 

כרבולת התרנגול(.
בני האדם: מתלבשים, מצטבעים, מסתרקים ומתקשטים לפני 
דייט ואפילו משנים מראה ע״י ניתוח, צביעת שיער בנוסף 

לנתוני הטבע.
חיזור באמצעות ריקוד – אצל בע״ח יש ריקודי חיזור: אצל 
יענים, עגורים, עופות דורסים, זבובים, דגים, ובסוף הריקוד 

הם מזדווגים.
לבני האדם יש ריקודים מפתים: ולס, טנגו, סלסה, פלמנקו, 
ועוד. יש הזמנה לריקוד, נוצרת קרבה גופנית, יש תיאום בין 

בני הזוג והחוויה היא רומנטית.
חיזור ע״י השמעת קולות – הצפרדעים מקרקרות, הצרצרים 
ההיפופוטם  שואגים,  האריות  מנסרים,  החגבים  מצרצרים, 
נוחר, והנקבה עונה להם. זו הודעה שהם מוכנים להזדווגות 

ומפגינים נוכחות.
אצל בני האדם: מקובל שיר אהבה לחיזור, שרים זה לזו.

חיזור באמצעות פיזור ריח – אצל בע״ח נקבות הכלבים, 
נחשים  של  נקבות  בשתן.  ריח  מפרישות  הגמלים,  הפילים, 
מורחות על הקרקע והזכרים זוחלים בעקבותיהן ונכרכים זה 

ריח  קולטני  לזכרים  יש  שעות.  זו  על 
באף, על המחושים או בשפתיים.

בני האדם משתמשים בבשמים, בסבונים, 
בדאודורנטים כדי להסוות את ריח הגוף 
הטבעי. חוש הריח משחק תפקיד במשחק 

המשיכה ביניהם.
חיזור באמצעות מתן מתנות – עופות 
כשהיא  טרף  לנקבה  מביאים  דורסים 
מציעים  אחרים  הביצים.  על  דוגרת 
חרק  לוכדים  עכבישים  היטב.  בנוי  קן 

ומגישים לנקבה לארוחה.
יהלומים,  מעניקים  עשירים  אדם  בני 
מכוניות או בתי קיץ. בדרך כלל מתנות 
ארוחה  יותר:  ומרגשות  צנועות  החיזור 
ופתקי  נרות  יין,  שיר,  פרח,  טעימה, 

אהבה.
מודדים  בע״ח  אצל   – החיזור  בתקופת  זכרים  מלחמות 
יוצא  שמתעקש  מי  נסוג,  שמוותר  מי  זה.  את  זה  הזכרים 
התגוששות  או  יעלים(  צבאים,  )איילים,  נגיחות  ע״י  לקרב 
)דובים, אריות, עופות(, הטלת כובד המשקל על השני )פילים, 
המפסיד  )ג׳ירפות(.  צווארים  )סרטנים(,  צבתות  היפופוטם(, 

מסתלק מהשטח.
בני אדם היו יוצאים פעם לדו-קרב או ״הולכים מכות״, אך 
זו לא דרך חיזור. נשים מעדיפות גברים חזקים בעלי  כיום 
ויכולת כלכלית ובעלי השפעה. אבל מסתבר  מעמד חברתי 
שהשכלה, רוך, רגישות ומסירות חשובים לא פחות ביצירת 

הקשר הזוגי.
של  בטבע  שמושרשת  אוטומטית  מערכת  זו  חיזור  כסיכום, 
רק  שם,  היה  החיזור  גם  קיים  שהאדם  מאז  המינים.  שני 
מהמשחק,  חלק  היו  והחיזור  הפיתוי  בתנ״ך  שונה.  בפורמט 
אך ההורים חתמו על העסקה. אחר כך היו סרנדות, דייטים 
אפלטוניים, ״יוצאים קבוע״, אהבה חופשית ובימינו דייטינג 
דיגיטלי ע״י אתרי היכרויות, רשתות חברתיות, אפליקציות 
בלי  מכני  החיזור  מסתורין.  הפתעה,  לב,  תשומת  אין  ועוד. 

רגשות, ולעיתים נראה כהטרדה מינית.
החיזור הוא לא רק ״משחק מקדים״, זו מערכת קשר פנימית 
שכיום מנוטרלת. דווקא כשהפכנו לאנשים עצמאיים אנחנו 
זקוקים לחיזור שגורם לנו להרגיש מעניינים, רצויים, שווים 
וחשובים זה לזה. החיזור ההדדי מיטיב עם שני הצדדים ללא 

תנאים מוקדמים. 
נחזור להשאיר פתק, פרח, נשיקת בוקר טוב, הפתעה בבילוי 

משותף, חיוך, מחמאה, חיבוק, אהבה שהיא אתה פלוס אני.

דרכי חיזור בטבע – אהבה בין בע״ח
דליה דמארי
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)סלווה(  מסטיסלב  הנפלא,  הצ׳לן 
בתקופות  היווה  רוסטרופוביץ, 
החשוכות ברוסיה של המאה ה-20 ציר 
הוועד  שהטיל  העונשים,  נגד  מחאה 
הקומוניסטית  המפלגה  של  המרכזי 
והסופרים במאה  גדולי המלחינים  על 
סלווה  היה   1948 בשנת  העשרים. 
במוסקבה,  בקונסרבטוריון  סטודנט 
שניים  של  שהוטל  מהחרם  ונדהם 
ודמיטרי  פרוקופייב  סרגיי  ממוריו: 
צמרת  על  נמנו  השניים  שוסטקוביץ. 
בהתאם  דורגו  וגם  ברוסיה  המלחינים 
של  דעתם  אולם,  העולמית.  ברשימה 
המפלגה  של  המרכזי  הוועד  חברי 
הקומוניסטית לא היתה נוחה מהיצירות 
את  קטלגו  והם  לאחרונה,  שהלחינו 
בפורמליזם  כנגועות  יצירותיהם 
דקדנטי. רשימה ארוכה של ״האשמות״ 
מכל  הודרו  והם  ראשם  על  נתכה 
מהקונסרבטוריון  סולקו  תפקידיהם, 
יצירותיהם.  נגינת  על  חרם  והוטל 
סלווה נרעש, עזב את הקונסרבטוריון 
ועבר להתגורר בביתו של פרוקופייב, 
שם המשיך את לימודיו אצל המלחין. 
פרוקופייב התנצל כעבור שנתיים על 
החדישה  המערבית  למוסיקה  נטיותיו 
וכתב שתי יצירות בסגנון הישן, שזיכו 
התחתן  בהמשך  סטלין.  בפרס  אותו 
זמרת  וישנייבסקיה,  גלינה  עם  סלווה 
סופרן מחוננת, וכשרונו גם כפסנתרן 
ברחבי  ביחד  להופיע  להם  אפשר 
במערב  שהרוויחו  השכר  את  העולם. 
שהיה  כפי  המדינה,  לקופת  העבירו 
נהוג ברוסיה. בשנות הששים התעשרו 
נופש מפואר  בית  והיה להם  השניים, 
לבין  סלווה  בין  הקשר  מוסקבה.  ליד 
רבה  בדבקות  נשמר  שוסטקוביץ 
בימים הטובים וגם הפחות טובים של 
לכבודו  והלחין  לצ׳לן  שגמל  המלחין, 
הזוג,  בני  של  המאבק  שיא  יצירות. 
התקיים  שלהם,  בקריירה  גם  שפגע 
למען סולז׳ניצין. הסופר נכלא בשנת 

1945 לאחר שמתח ביקורת על סטלין 
ללא  נידון  הוא  לחברים.  במכתבים 
פרך.  עבודת  שנות  לשמונה  משפט 
כעבור שבע שנים חלה בסרטן והחלים. 
טוהר  לשלטון  עלה  חרושצ׳וב  כאשר 

שמו והוא קיבל עבודה. 
כל  שמות  לטיהור  תביעתו  לאחר 
הסופרים המוחרמים, הסתכסך שוב עם 
השלטונות. סלווה פגש את סולז׳ניצין 
משפחתו  ובני  שהוא  והבין  בקונצרט 
שמקשה  דבר  קטן,  בבית  מתגוררים 
עליו לכתוב. באופן מיידי הזמין סלווה 
את הסופר ומשפחתו להתגורר בדאצ׳ה 
התגוררה  שנים  חמש  שלו.  המרווחת 
שם משפחת סולז׳ניצין בחשאי. הספר 
למערב,  שהוברח  גולאג״,  ״ארכיפלג 
גורש  ואז  נובל,  בפרס  אותו  זיכה 

מרוסיה. 
כתב  בנובל  הזכייה  בעקבות 
להתנהגות  גינוי  מכתב  רוסטרופוביץ 
והוקיע  האמנים  כלפי  השלטונות 
האמנים  רדיפת  על  השלטונות  את 
חוץ,  לכתבי  נשלח  המכתב  הגדולים. 
תדהמה.  ועורר  בעולם  התפרסם 
להחרמות  מודעות  היתה  לא  במערב 
הגדולים,  האמנים  שעברו  ולסבל 
של  מספריו  גם  למדו  עליהם 

בוריס  את  גם  ציין  סלווה  סולז׳ניצין. 
״דוקטור  את  שכתב  המודח  פסטרנק 
שעורר  הסערה,  בעקבות  ז׳יוואגו״. 
הדרכונים  הוחרמו  סלווה,  של  מכתבו 
שלהם  הקונצרטים  כל  הזוג.  בני  של 
השלטונות,  ע״י  בוטלו  רוסיה  ברחבי 
רק  פנים  בבושת  התבשרו  כך  ועל 
בהגיעם לאולם. סלווה היה שבור לב. 
ברנשטיין  ללאונרד  פנה  לו  בצר 
פנה  ברנשטיין  לו.  לעזור  בבקשה 
אמור  שהיה  קנדי,  אדוארד  לסנטור 
על  ודיבר  במוסקבה,  לביקור  לצאת 
את  להחזיר  מברז׳נייב  לבקש  לבו 
להם  ולאפשר  הזוג  לבני  הדרכונים 
ברז׳נייב  לשנתיים.  לאנגליה  לצאת 
הסנטור  בקשת  את  לקבל  ניאות 
סירבו  בהמשך  לצאת.  להם  ואפשר 
הרוסים לחדש את הדרכונים של סלווה 
נשללה.  הרוסית  ואזרחותם  וגלינה, 
 1990 בשנת  המשטר  חילופי  עם  רק 
לסלווה  לאפשר  השלטונות  הסכימו 
החגיגי  הקונצרט  במוסקבה.  להופיע 
עורר דמעות, והשלטונות החזירו לבני 

הזוג את אזרחותם.
כך סיכם רוסטרופוביץ את מסכת חייו: 
״החיים טרגיים, המצעד מהטרגדיה אל 

הגאולה הוא דרך ייסורים״.

על אמנים רוסים דגולים
שדרכם לא היתה סוגה בשושנים

רות ברודי

אמי לוותה אותי לתחנת האוטובוס. חזרתי  מחופשה בבית 
האוטובוס  שבועות.  מספר  לפני  רק  הגעתי  אליו  לקיבוץ, 
נסע לבאר שבע. הסברתי לנהג, שעלי להגיע לצומת קיבוץ 
״דורות״, וביקשתי שיודיע לי מתי לרדת.  על פי לוח הזמנים  
נהג הקיבוץ, פרוייקה, היה אמור להגיע כרבע שעה לאחר 
מכן  מת״א ולאסוף מהצומת את אחרוני המגיעים לקיבוץ. 
הנהג אמר לי שיש עוד הרבה זמן ושאשב בשקט. נסענו...

ונסענו...
גשם קל ירד בחוץ, השמש שקעה והחל להחשיך. כעבור זמן, 
שנראה לי מאוד ארוך, פניתי שנית לנהג והזכרתי לו את 
הצומת, שלא ישכח להוריד אותי. הנהג התרגז עלי, שלח אותי 
בחזרה לשבת והמשיך לדבר עם חברו. בדרך ירדו נוסעים 
על פי צרכיהם. המשכנו לנסוע, בחוץ כבר ממש חשוך וגשם 
הוא  כך  האחיות״  שבע  ״דרך  צר,  מאוד  הכביש  זלעפות. 
הייתי  חדים.  וסיבובים  ירידות  עליות,  שכולו  מפני  נקרא, 
לחוצה ולא היה לי מושג מתי נגיע לצומת. כעבור זמן העזתי 
בפתאומיות,  האוטובוס  את  עצר  הוא  לנהג.  שוב  ופניתי  
עברנו  כבר  ״רדי!!  לי  ואמר  הדלת  את  פתח  פנים,  הזעיף 
את הצומת, את צריכה לחזור אחורה שתי תחנות״.  ירדתי. 
ברגע שנעלמו אורות האוטובוס  תפסתי מה קרה. עמדתי 
לבד, על כביש שחור, אפלה מוחלטת סביבי, גשם ירד ואני 
עמוסה בתרמיל כבד ומעיל מגושם. עלי לחזור לאחור, כך 
והתחלתי לרוץ בחזרה. משני עברי  אמר הנהג. הסתובבתי 
הכביש עצי אקליפטוס ענקיים, לא ראיתי דבר, אף מכונית 
לא עברה. רצתי ובכיתי בכי מר,  הלב שלי דפק בפראות, 
שבאים  מסתננים,  באזור  יש  הרי  אותי.  הציף  נוראי  פחד 
מעזה לגנוב בקיבוצים. מה יקרה אם אתקל בהם ואיש לא 

ידע לעולם מה קרה לי והיכן אני?
לעולם, לעולם לא אשכח את אותו לילה מזעזע. ילדה בת 
הצומת,  את  מחפשת  ידוע,  לא  לכיוון  הכביש  על  רצה   14
הגשם מרטיב אותה עד לשד עצמותיה, רצה ובוכה בכי מר,  
באימה משתקת. לא ויתרתי, הגברתי מהירות, כי יכול להיות 
שגם את האוטובוס שנכנס לקיבוץ הייתי מפסידה, ואז מה 

יהיה עלי?!
פתאום שמעתי מאחורי קול של טרקטור נוסע ואורות קרבים. 
עצרתי בצד. הנהג, קיבוצניק צעיר שנסע על הכביש, הבחין 
בי. המום מהמראה שאל אותי: ״לאן את רצה ילדה?״ סיפרתי 
לו את הקורות אותי. הוא ניסה להרגיע אותי וביקש ממני 
הנמצאת  לחווה  אחת  לדקה  שייכנס  אמר  במקום.   לחכות 
ממול ויחזור לקחת אותי אל הצומת. ברגע שהוא נסע פתחתי 
בריצת אמוק. עכשיו  פחדתי גם ממנו. לא ידעתי מי הוא 
ומה הוא מסוגל לעשות לי באותו מקום מפחיד. רצתי במלוא 
לפני.  ראיתי שהצומת  ופתאום  והגשם  הרוח  נגד  המהירות 
מרחוק ראיתי את האוטובוס נוסע לכיוון שלי, והבנתי שזה 
לתחנה.  הגעתי  אתו  יחד  למשק.  האוטובוס שנכנס  כנראה 
פרוייקה הנהג ישב ליד ההגה. נשמתי לרווחה. באוטובוס היו 
מעט נוסעים, כולם הביטו בי ולא הבינו מה  עשיתי בחוץ 
שאני  ידע  שכבר  פרוייקה,  מוחלטת.  באפלה  לילה  בשעת 
ילדה מחברת הנוער, שאל אותי אם קרה משהו. התיישבתי 
אחריו חסרת נשימה ואמרתי שהכול בסדר. יותר לא דיברתי.
עליתי למגורים שלנו רטובה, המומה מהחוויה הטראומטית 
שזה עתה עברתי, אך העיקר שנשארתי בריאה ושלמה, תודה 
כמה  התקבצו  בו  החדר,  במרכז  התרמיל  את  זרקתי  לאל. 
מחברי לכתה, נזרקתי למיטה, עצמתי את עיני ואמרתי שאני 
עייפה. שמעתי  את קולות השמחה של הילדים על הממתקים 
שנשאתי בתרמילי. הם נהנו, ואני שכבתי משותקת במיטה, 
ניסיתי להשיב את הקצב הנכון לנשימה ולהרגע. לא סיפרתי 
שלא  כך  על  עצמי  את  האשמתי  לי.  קרה  מה  אחד  לאף 

שמעתי לאמי לצאת לדרך מוקדם יותר.
כשהגעתי הביתה בחופשת חג החנוכה, בכיתי מרה כשסיפרתי 
לאמי מה קרה. היא הזדעזעה. למחרת הלכה לחפש את הנהג 
חסר האחריות כדי לומר לו מה היא חושבת על התנהגותו 

האכזרית.
שנים רבות הדחקתי את החוויה עד שלמדתי להתמודד עם 

האימה שאחזה בי אז.
אולי למדתי ממנה לקח והחכמתי?! אולי...

דרך חתחתים
נעמי גמליאל

רוסטרופוביץ
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דרך יבנה כמצגת בניינים
יוסי רזי – מהנדס אזרחי

דרך היציאה מרחובות לכיוון יבנה מצוינת בשם הרחוב עצמו 
בת  העיר  של  התפתחותה  את  מאפיין  הרחוב  יבנה.  – דרך 

132 השנים.
הצידה  לפעם  מפעם  עיניו  שיישא  כדאי  לאורכו,  ַהְמַהֶלך 
להבחין  יוכל  כך  הרחוב,  את  התוחמים  לבנינים  ומעלה, 

בשכבות ההיסטוריות שלהם.
אופנות  אופנות.  ישנן  ולמכוניות,  לבגדים  כמו  לבנינים,  כי 
שינויים  הבנייה:  בטכנולוגיות  שינויים  בגלל  מתחלפות, 
בתכניות בנין העיר ושינויים בצרכי הדיור. אלה האחרונים 
בארצנו.  מהיר  כידוע,  שהוא,  באוכלוסייה  מהגידול  נובעים 
וכך, בדרך יבנה, כמו בעוד רחובות בעיר, נוכל לזהות כשבעה 
וגבהו, הלכו  זו הלכו הבניינים  עשורים של בנייה. בתקופה 
והצטופפו בשל אותם צרכי דיור, על כל המעלות והמגרעות 

שבכך.
נתחיל בקצה המערבי סמוך לצומת רוז׳נסקי. שלושת הבנינים 

2, 4, 6 הם משלושה עשורים שונים – ראה תמונה 1. 
הראשון – משנות השבעים של המאה הקודמת, ָשנים של בנייה 
אינטנסיבית ומעבר מאופי של מושבה לזה של עיר: ארבע 
מהפכני  )חידוש  העמודים  קומת  עמודים.  קומת  על  קומות 
של האדריכל השוויצרי לה קורבואזיה, שרבות ממנה יושמו 
בשנות השלושים בתל אביב ולאחר מכן בשנות השבעים גם 
בנתניה בפתח  לציון,  בראשון  ברחובות,  בירושלים,  בחיפה, 
מקלט  וגינון.  חניות  מקורה,  כחצר  משמשת  ועוד(  תקווה 
בקומת העמודים או תת קרקעי, ציפוי טיח שפריץ, מרפסות 
עם תריסולים, מזגנים מפוזרים חשופים, דודי שמש בולטים 
במסתור  מסתפק  שאינו  דייר  הראשונה  בקומה  הגג.  על 

הכביסה הקיים.
השני – משנות החמישים – חד ודו קומתי, )כולל זה שבשיפוץ(, 

חצר פרטית מגּוננת, גג משופע עם רעפים כמו בכפר.
השלישי – מהעשור הנוכחי. שוב בנייה אינטנסיבית להגדיל 

קומות  שמונה  גבוהה.  ונעשית  הולכת  העיר  הדירות.  היצע 
עמודים  ממ״דים,  מסודרים,  חניונים  שטוח,  לגג  יציאה  עם 
שמש,  דודי  מזגנים,  בולטות,  מרפסות  מובלטים,  ופרגולות 

מתקני כביסה מוצנעים.
בהמשך הרחוב לכיוון רחוב הרצל ניתן לראות מגוון טיפוסים 

דומים. בנינים להדגשה:
תמונה 2 בנין מס׳ 34 – בנין משרדים.
חלונות רבים. הבלטת קווים אופקיים.

תמונה 3 בנין מס׳ 46 – בנין משנות השישים
דווקא את  ובית קפה. משקף  חנויות   – חזית מסחרית  כולל 
המגמה העכשווית לחזור למבנים מעין אלה: ״פתוחים״ לרחוב, 
ומזמינים עוברים ושבים להיכנס אליהם וליהנות משרותיהם: 
מחנויות שכונתיות ועד לַמְספרות. כך יכולים הדיירים להגיע 
מנסיעה  להימנע  שירותים,  ה״הליכה״( לאותם  ברגל )מגמת 
המסחרית  לחזית  מעל  מרוחקים.  למרכזים  פרטיים  ברכבים 
שלוש קומות מגורים, גג רעפים משופע. שלושה סוגי פתחים: 
המזגנים(,  עידן  פעם )לפני  של  אסתטיקה  חלולים,  בלוקים 
האופנה   – לסביבה  פתוחים   ,D9=מזוגגי שקופים  תריסולים 
העכשווית. מימינו בתמונה בנין משנות התשעים עם מרפסות 

קופצות בארוקיות.
לטובת  נסוגות  תחתונות  קומות   – מס׳ 60  בנין   –  4 תמונה 

עמודים גבוהים מובלטים.
תמונה 5 – בנין מס׳ 68 – תוספת מעלית לבנין ישן. סוג של 

התחדשות עירונית ביוזמת הדיירים.
תמונה 6 – בנין מס׳ 74 – פינת רחוב הרצל. חזית מסחרית 

כולל בתי קפה ומסעדות בדומה לבנין מס׳ 46.
פרי  בנייה,  בסגנונות  מעורב  רחוב  הקצר:  הסיור  לסיכום 

התפתחותו לאורך עשרות שנים.
או  לעין  נעימים  לב?  תשומת  מעוררים  אלה  כל  האם 

להיפך? ואולי משהו ביניהם? שפטו אתם.
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תיאטרון

 בית העם מארח מדי שנה הצגות 

נבחרות מהרפרטואר הארצי. 

שתי ההצגות המומלצות הן: ״תפוחים 

 מן המדבר״, קלאסיקה ישראלית מאת 

סביון ליברכט, והקומדיה המלבבת 

״ברלין״ עם גילה אלמגור. 

קונצרטים

בימי שישי בשעה 11.00 יתקיימו בהיכל 

התרבות מספר קונצרטים חינמיים. 

בראשון תתארח בתאריך 9.12.22 

תזמורת קלאסיקה רחובות בניצוח 

דורון סלמון והפסנתרנית דוראל גולן.

באולם בימת הנוער מתקיימת סדרת ״פניני המוסיקה״. 

בקונצרט הראשון ביום רביעי 23.11.22 בשעה 20.30 

יתארח אנסמבל סולני תל אביב. 

במוזיאון בית דונדיקוב יתקיים קונצרט מוסיקה עתיקה 

ביום שלישי 29.11.22 בשעה 20.30. 

באולם סלע במכון ויצמן מקיימת התזמורת המעולה, 

הקאמרטה ירושלים, סדרת קונצרטים. 

קולנוע

בקניון יש חמישה או שישה בתי 

קולנוע. בימי שלישי יש מבצע 

״שלייקס״ מטעם המשרד לאזרחים 

ותיקים. ניתן לצפות במשך היום והערב 

בכל סרט במחיר הסמלי של 10 ש׳. 

סרטים מומלצים: סרט מרגש על כפר בהימלאיה 

במדינת בהוטאן: ״לונאנה: יש יאק בכיתה״. סרט 

אמריקאי מרתק: ״שירת סרטני הנהר״, והסרטים 

הישראליים: ״סינמה סבאיא״ ו״השאיפה לחיים״ – על 

אלמן מרושש בן 79, הוגה רעיונות עסקיים מוטרפים. 

מבדר.

יד לבנים

שבתרבות פעם בחודש בשעה 11.00. 

מנחה ועורכת ליאת רגב, השדרנית 

המקצועית והמרתקת מערוץ 11. 

האירועים הקרובים בתאריכים 

12.11.22, 10.12.22. הכניסה חופשית. 

הגלריה לאמנות

בית התרבות, רח׳ גולדין 2. 

א׳-ה׳  בימים  בתערוכות  ביקור  שעות 

8.00–19.00 ובשישי 8.00–12.00. הגלריה 

תערוכות  מספר  מארחת  האינטימית 

מתחלפות.

כשביקרנו שם יום לפני הבחירות לא היה איש מלבדנו, 

וחבל. זהו מקום רב השראה וסגנונות ציור מגוונים. 

הילה  ושל  פיינרמן  מיקה  שתי תערוכות מעניינות, של 

הרמלין קוטנר, פתוחות מסוף אוקטובר עד סוף דצמבר 

 .2022

בנוסף מוצגת תערוכה מרשימה ״והסופה כבר שככה״, 

שמציגה עבודות של רוני ראובן וציירים נוספים. מרתק. 

רות על תרבות
רות ברודי

רחובות עירנו שופעת אירועי תרבות. במקום להשתרך בפקקים לתל אביב ולהתמודד עם מציאת 
חניה, יכולים  תושבי העיר להגיע ברגל למרבית אולמות התרבות. חניות נוחות וזמינות יש למכביר. 

בנותיי - דיוקן עצמי. מיקה פיינרמן
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וביה״ח  קפלן  הרפואי  המרכז  מנהל  בדר,  טריף  פרופסור 
הגריאטרי שיקומי הרצפלד, השתתף במשלחת עדים במדים 
לעיתים  מאזין  הוא  לו  מרגש,  בנאום  לפולין.  צה״ל  של 
המטעה  ״השקט  היתר:  בין  אמר  לופוחובה,  ביער  קרובות, 
מנסה להחריש את קולם של קורבנות הפשע הנורא שבוצע 

במקום״.

״אינני בן של ניצולי שואה. אני דרוזי מחורפיש, עומד גאה 
בראש מורם כקצין רפואה בצה״ל... נשבע היום הזה להושיט 
יד עוזרת לכל אדם שהוא אדם״. את שבועתו זו הוא מיישם 

יום-יום בעבודתו במרכזים אותם הוא מנהל.

הוא נולד בחורפיש ב-5.8.67 בן למשפחה דרוזית-ישראלית. 
אביו, שיח סלמאן בדר, היה קצין במשמר הגבול, נפצע במהלך 

שירותו. לאחר השחרור כיהן כמנהל בתי הדין הדרוזים.

תת-אלוף בדר היה חבר במספר משלחות סיוע רפואיות של 
וכן  בנפאל,  בהאיטי,  בתאילנד,  טבע:  אסונות  לאחר  צה״ל 

פיקד על מבצע הטיפול בפצועים הסורים ליד הגבול.

ב-2019 ייצג את ישראל בעצרת המרכזית של האו״ם בנושא 
כוחות שמירת השלום, והיה לקצין הראשון בתולדות המדינה 

שנאם כשהוא לבוש במדי צה״ל באו״ם.

פרופסור בדר התמחה ברפואת ילדים ובמנהל רפואי. מרצה 
רפואית,  מנהיגות  של  בנושאים  ובעולם  בארץ  באקדמיה 

אסונות וסיוע הומניטרי.  

הליכות,  נעים  פרופסור בדר מגלה אדם  פגישה אישית עם 
מנהל.  הוא  אותם  באנשים  ומאמין  למקצוע  מחויב  אכפתי, 
הוא דמה בעיני לפרח החצב. בעל תפרחת גבוהה ויפה ובעיקר 
בעל פקעת גדולה האוצרת בתוכה: ידע, לבביות, אמפתיה, 

אנושיות, אכפתיות ונתינה.

בראיון השתתפו עוד שני ״פרחי חצב״: עמוס שליט, מנכ״ל 
עמותת ידידי בית-החולים קפלן. המוטו שלו: ״אם אין וקטור 
של תרומות, אין אפשרות לקדם את בית–החולים״. התרומות 
שהוא מגייס מאפשרות רכישת ציוד מתקדם למחלקות שונות. 
לקראת ציון 70 שנה לקפלן, שיחול ב-2023, קבעה העמותה 
לעצמה יעד לגייס 12-15 מיליון שקל כדי לשקם את ״מרפאת 
את  ולהעביר  מעשור,  למעלה  בצריפים  הפזורה  החלומות״ 
כרוניות  מחלות  המטולוגיה,  בתחומים:  הילדים  מחלקות 
ומחלות קרדיולוגיות לקומה שנבנתה לכך ולא הופעלה עקב 

העדר תקציב.

העיר  מועצת  חבר  קינד.  אבי   - השלישי  החצב  פרח  כאן 

הדרך שלא בחרתי / רוברט פרוסט

שתי דרכים הסתעפו בחורש הצהוב
וחבל שלא יכולתי בשתיהן לרכוב

ולהישאר רוכב אחד. ארוכות עמדתי כך
והבטתי לאורך אחת מהן עד הסבך

ופניתי אל השנייה היפה כמוה
כי העשב שעליה היה גבוה.

הן היו דומות, בשתיהן מעבר,
ולא היה קל להחליט בדבר.

בשתיהן באותו בוקר שררה שלווה
שום צעד לא רמס את העלווה.

השארתי את הראשונה ליום אחר
כי חשבתי שאספיק, ואין מה למהר.
אך דרך אל דרך מובילה – ידעתי
ואם אי-פעם אחזור  -  תמהתי.

אספר בעתיד את כל הקורות 
בעוד מי יודע כמה דורות:

שתי דרכים הסתעפו בחורש הצהוב
ואני פניתי בלא די לחשוב
לדרך שרגל אדם לא רמסה

ומפנה זה  -  את כל ההבדל עשה.

תרגמה מאנגלית: רות קלי

ח.צ.ב
חורפיש צה״ל בית חולים קפלן

צבי אבן בר

ומכספו  מזמנו  התורם  בעיר,  ידוע  עסקים  ואיש  רחובות 
לניצולי שואה ולמפעלים חברתיים שונים. 

לאחרונה עזר לחדש את הדפסת בטאונה של עמותת על״ה - 
״כיוון חדש״.

עמוס שליט לא היה זקוק לשכנוע מעמיק כדי לצרף את אבי 
למפעל ״מרפאת החלומות״. אבי ערך ערב התרמה ליד בית 
וייצמן ברחובות. בערב השתתפו מעל 300 איש ואישה. בערב 
חגיגי, מכובד ומכבד, נתרמו שני מיליון שקל. כדי להשלים 
את היעד מבקש אבי לערוך ערב נוסף במטרה להוסיף סכום 
נכבד, שיאפשר את הפעלתו של המרכז במקום ראוי ב״קפלן״.

פגשתי שלושה ״חצבים״ זקופי קומה. למדתי להעריך ולכבד 
את הלהט ואת הרצון לתרום ולתת מתוך הפקעת הגדולה של 

הנתינה שיש בכל אחד מהם.

ילדים  ב-350  מטפלת  קפלן  חולים  בבית  הילדים  מרפאת 
ילדים  וב-18,500  ילדים,  תחלואת  של  רחב  במגוון  בשבוע, 

בשנה.

אירוע התרמה מושקע על מדשאת בית ויצמן המקסים

אבי קינד, יוזם האירוע המרגש בגיוס שני מיליון שקל

פרופסור בדר, מנכ"ל בית חולים קפלן )מימין(, מרוצה 
מנדיבות הרחובותים
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נָכון ּבִָרּבוּעַ
רות קלי

דרכים
העברית  והשפה  הספרות שלנו  התרבות,  העולם,  ספרות 
בכלל, גדושות בביטויים שיש בהם המילה דרך והשורש 

ַדְרִּכי, אביא טעימות אחדות.  ד.ר.כ. בהטיותיו הרב ות. כְּ
ָדַרך  חדש.  כישרון  התגלה   = כוכבו  ָדַרך  ָדַרך:  פעלים: 
ָדַרך עוז = התמלא  קשתו = מתח לאחור כהכנה לירייה. 
אומץ, התגבר. ָדַרך על יבלת פלוני = פגע במקום הרגיש 

שלו. ָדַרך במקום = לא התקדם.
הדריך = הראה את הדרך, הוביל, לימד, חינך. הדריך את 

מנוחתו = הפריע, לא נתן מנוח.
נדרך = נדרס ברגליים, נמתח )החייל נדרך כששמע את 

הירייה(. 
הוויכוח,  ַהְּקָרב,  או:   ( המשימה  לקראת  מוכן   = ָדרּוך 

ההפתעה שהובטחה לו(.
ַדְרּכון = 1.  ִמְדָרָכה = מקום שדורכים עליו.  שמות עצם: 
פספורט. 2. שם מטבע פרסי קדום. מדריך = מי שמראה 
את הדרך. הדרכה = הוראה, הכוונה, אילוף, אימון, הכשרה, 

ניהול. וכמובן – הדרך עצמה.
מרתק לראות כמה מילים נרדפות יש למילה דרך: כביש, 
שביל,  עוֶרק,  סמטה,  ציר,  נתיב,  מעבר,  כיוון,  רחוב, 
משעול, אפיק. וגם משמעות של מנהג, התנהגות, שיטה, 

סגנון, הרגל, אופן, אוַרח, ועוד.
ַמרשימים במיוחד הצירופים הרבים עם המילה דרך. מעט 
ארץ,  דרך  עקלתון,  דרך  אגב,  דרך  המלך,  דרך  מהם: 
קפיצת דרך, הלך בדרך כל הארץ, פרשת דרכים, השחית 

את דרכו, דרך חור המנעול )וגם: אורי לוי בדרכים...(.
ומתוך הספרות והשירה:

׳דרך גבר׳ – יגאל מוסינזון
׳לא זה הדרך׳ – מאמר של אחד העם

׳דרך כל בשר׳ – סמואל בטלר )התקפה על המוסד הנוצרי(
׳בדרך אל החתולים׳– יהושע קנז.

׳THE ROAD NOT TAKEN׳ – רוברט פרוסט

שיר   - האחרונה...׳  דרכי  הנה  תאמר  נא  ׳אל   - שירים 
הפרטיזנים

׳דרך הטבק׳ – הדודאים. 
׳I DID IT MY WAY׳– פרנק סינטרה.

רבקה  שרה:   – בום׳  בם  בים  לדרך,  יצאו  חברים  ׳שני 
מיכאלי.

׳אנשים טובים באמצע הדרך׳ – נעמי שמר
 SHERYL CROW –״EVERY DAY IS A WINDING ROAD

)כול יום הוא דרך מתפתלת(
׳היא הולכת בדרכים׳ – אלון אולארצ׳יק

׳דרך רב הגדוד הלך אל המדבר׳ – מילים ולחן נעמי שמר
ולחן  מילים   – וקם׳  נופל  אני  ומפותלת,  ארוכה  ׳הדרך 

אמיר בסר ושות׳ שבק ס׳.
׳הדרך אל הכפר׳ – רבקה זוהר.

דרכים בתנ״ך ימלאו כתבה שלמה, לכן אצטט רק רעיון 
אחד שמהווה הרבה חומר למחשבה:

משלי פרק ל׳ פסוקים י״ח י״ט: »שלושה המה נפלאו ממני 
עלי  נחש  דרך  בשמים,  הנשר  דרך  ידעתים:  לא  וַאְרָּבָע 
צור, דרך אניה בלב ים ודרך גבר ְּבעלמה״. בימינו אפשר 
להוסיף גם: דרך גבר בגבר, ודרך עלמה בעלמה )ואלה לא 

דברים בעלמא(. 
היצירות  אחת  מתוך  אחדות  שורות  של  בציטוט  אסיים 
היווני  המשורר  של  עטו  מפרי  בעיני,  ביותר  הנפלאות 
ברונובסקי:  יורם  של  בתרגומו  קאוואפיס,  קונסטנטינוס 
׳הדרך לאיתקה׳ )הדרך עצמה לא פחות חשובה מהמטרה 

אליה אדם רוצה להגיע(.
»כי תצא לדרך, ַּבֵּקש כי ֶתֱארך דרכך מאוד.... 

אל לך להחיש את מסעך, מוטב שיימשך שנים רבות...
וכאשר תשוב, ואתה חכם, רב ניסיון,
תוכל אז להבין מהן איתקות אלה״.

הטלוויזיה הקהילתית
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 ימי חמישי בשעה 19:00, 
מוצ“ש בשעה 19:00

נובמבר: מגזין ובו הכתבות ״שילוב מנצח״ 
על תזמורת הנשפנים ברחובות וכן

״פסל בעירו״ על פסלי החוצות בעיר.

דצמבר: ״ציפורי זוארץ״ )כ-17 דקות( ובו 
אנו מביאים את סיפורם של אנשי הצפרות 
בארץ. ״מחלונות רח׳ הבוסתן 6״ כרמלה, 
)חברה בקבוצה( מתעדת איך הפך הנוף 

הנשקף מחלונות ביתה לנדל״ן. )כ-6,5 דקות(

״...מגילת זיכרון נקרעת אט, דברים נקשרים,
 ישנו קשר בין אז לעתה. זה סיפור חיים.

ללכת  להמשיך  אפשר  אך  מעט,  סתום  המשכו   
ולנסות לפענח בזהירות״ 

תרצה אתר 

הזיכרון הוא החוט המקשר בין עבר, הווה ועתיד. האם 
יש איזו משמעות כלשהי לחיים, ללא חוט מקשר זה? 
האם אנו מסוגלים להבין מהם חיים בעולם לא מוכר, עם 

אנשים שאינם זוכרים והשפה הולכת ונעלמת?
אם היינו תופסים ולו במעט, איך מתעתעת באדם מחלה 
ושיפוטיים  יותר  סובלניים  היינו  הזיכרון,  המוחקת את 

פחות כלפי האנשים שנפגעו על-ידה.
תרופה  ללא  כמאיימות,  מוכרות  הדמנציה  מחלות 
הדמנציה  המחלה.  התפתחות  את  עוצרת  או  שמעכבת 
של  החיים  באיכות  משמעותית  מאד  פגיעה  כוללת 
המטופל אך הנפגעים אינם רק החולים עצמם, פגועים 
מחלת  עם  המתמודדים  המשפחה  בני  הם  פחות,  לא 

קרובם ימים ולילות.
בחלון,  הבהייה  הרב,  הרוגז  הבולטת,  השכחה  האם 
שמשהו  המחשבה  את  מעוררים  מהחברים,  ההתנתקות 
לאחיה,  צלצלה  ומיד  חשבה  שמיכל  כמו  בסדר?  לא 

״אבא לא בסדר״.
המונח המדויק והפשוט הוא זיקנה. אך לא זה השימוש 
שאנחנו עושים במילה, אנחנו מכנים בשם ״סנילי״ כל 
זקן שהתנהגותו מוזרה ומבולבלת. השימוש שאנו עושים 
במילה הוא מוטעה, ומה שאנו מכנים בשם סניליות הוא 

למעשה דמנציה.
האם דמנציה היא מחלה?

היא  דמנציה  מחלה,  אינה  דמנציה  לא.  היא  התשובה 
תסמונת )מערכת סימנים( בלבולית, שמקורה במחלות 
שונות הפוגעות בעיקר בזיכרון, ובכשרים אינטלקטואלים 
וירידה  התנהגות  שינוי  שיפוטית  תפיסה  זיהוי,  )יוזמה, 

תפקודית.( בעבר האמינו שכל אדם שיגיע לזקנה, לא 
לחרדה עצומה בקרב  יימלט מדמנציה, אמונה שגרמה 
אבחנה  של  בדרך  ייעשה  המחלה  אבחון  המבוגרים. 
מבדלת. האבחנה המבדלת תתבסס על תולדות המחלה 
של החולה וההיסטוריה המשפחתית שלו, בדיקות עזר, 

שבעזרתן תישללנה מחלות אפשריות אחרות. 
תסמיני הדמנציה הם ליקוי ביכולת הזיכרון לטווח קצר 
בעיות  מטלות,  במילוי  קושי  רחוק,  לטווח  גם  בהמשך 
שפה, קושי בהפעלת מכשירי בית, פגיעה בזיהוי חפצים 
ובזמן, שינוי במצב  חוסר התמצאות במקם  ובני אדם, 
קושי  יוזמה,  אובדן  מופשטת,  בחשיבה  בעיות  הרוח, 
בתפקוד היומיומי כולל רחצה, הלבשה, נטילת תרופות 

וכד׳.
מחלות  כלפי  סטיגמה  קיימת  עדיין  הרב  לצערנו 
עם  המתמודדים  משפחתם  ובני  אנשים  הדמנציה, 
הקשיים  סביב  בושה  רבות  פעמים  חווים  המחלה 
בחברה  רבים  יש  סביבם,  החברתיות  והתגובות  שלהם 
הישראלית שמשתמשים במילה דמנטי כקללה, למרות 
עם  המאובחנים  אנשים   150,000 מעל  בישראל  שיש 
ולא  מתוקשר  לא  מסופר,  לא  שלהם  הסיפור  דמנציה. 
מקבל מענה מתאים. משפחות מתמודדות לבד עם העול 
הפיזי והרגשי, כי אינן מרגישות בנוח לספר לאחרים על 

הקשיים ועל הצרכים הרבים.
ברור לכל, כי אין היום תרופה אך יש מה לעשות כדי 
לעכב ולשפר את המצב כדוגמת פעילות גופנית, פעילות 
משותפת בבית, האזנה למוסיקה, עשיה אמנותית כמו 
ציור או פיסול, כתיבה, גינון ועוד. כל זאת כדי שלמר 
הסובלים  של  החיים  ואיכות  התפקוד  על  שניתן  כמה 

וכמובן מטפליהם.

בתחום,  ומידע  ייעוץ  לקבל  ניתן  על״ה  בעמותת 
סיוע.  ולקבל  וכישורים״  ״קשרים  בתכנית  להשתתף 

מוזמנים לפנות בטלפון 8870* שלוחה 0.

כשהמוח בוגד בגוף
בתיה וויג



מולטי ויטמינים – 
 האם מומלץ?
למי כן ולמה?

ד“ר שרה קפלן, PhD, RD, דיאטנית קלינית

המולטיויטמינים הם תוספי מזון המכילים מגוון רחב של 
ויטמינים ומינרלים.

מהם ויטמינים?
ביולוגית  הניחנות בפעילות  קבוצת תרכובות אורגניות 
בריאותו.  ולשמירת  הגוף  של  התקין  לתפקודו  חיונית 
נדרשים לגוף בכמויות מזעריות, אולם מחסור אף באחד 
אופייניים.  תסמינים  או  למחלות  לגרום  עלול  מהם 

A,D,E,K ומסיסים בשומן C,B נחלקים למסיסים במים
מהם מינרלים?

מרכיבי  לבניית  הנדרשים  אנאורגניים  חומרים  קבוצת 
משמשים  התקין.  תפקודו  על  ואחראים  השונים  הגוף 
כאבני בניין למרכיבי הגוף, שותפים בתהליכים עצביים 
המלחים  החומציות,  מאזן  על  ושומרים  שונים  וכימיים 

והנוזלים בגוף. 
על חשיבותן אין עוררין. לראיה, כ-40% מהאמריקאים 

מעל גיל 60 צורכים מהם בכמויות שונות.
באופן  במזון  לצריכה  לצורכם מעבר  מומלץ  האם  ברם 
קבוע? למי זה חשוב יותר? האם אכן מונעים תחלואה? 
למנוע  ביכולתם  האם  תזונתית?  השלמה  מהווים  האם 
שונות  המחקרים  תוצאות  לב?  ומחלות  כסרטן  מחלות 

וסותרות.
מתי ולמי חשוב לצורכם?

בחסר תזונתי בגלל חוסר/ המעטה בצריכת קבוצות מזון 
שלמות שונות כמו בצמחונות, טבעונות בררנות, בצריכת 

פחות מ-1000 קלוריות ביום או לאחר ניתוח בריאטרי.
המדדים  אולם  מאוזנת,  כשהאכילה  קליני.  תת  בחסר 
להיות  יכולים  התסמינים  טובים.  פחות  התא  ברמת 
להיווצר  יכול  קליני  תת  חסר  שיער.  נשירת  עייפות, 
סטרואידים  או  כמשתנים  תרופות  צריכת  בעקבות 
השמנה,  המבוגר,  הגיל  להיות  יכולות  הסיכון  וקבוצות 
)למרות צריכת קלוריות גבוהה נמצא מחסור בתיאמין, 

.)A חומצה פולית וויטמין
הריוני  הקדם  כבשלב  תחלואה  למנוע  אפשרות  כשיש 

להקטנת הסיכון לאוטיזם או מומים מולדים.
למחלות  סיכון  כמקטינה  הוכחה  לא  צריכתם  בנוסף, 
קרדיווסקולריות וסרטן כמו גם שאינה משמינה צריכתם 
נצרכים  מיקרונוטריאנטים שאינם  צריכת  לשפר  יכולה 
דיים במזון - חשוב להיוועץ להתאמתם לגיל, מין, אורח 

חיים ותחלואה עם הדיאטנית או רופא.

מומחי על"ה לשירותך

ד"ר שרה קפלן

טעימות | מהמטבח של חנה שאולוב

דרכים לשיפור 
טעמים

על דרך בבישול כתבו הרבה, ועוד אפשר 
להוסיף ולכתוב כרכים עבים.

תכניות טלוויזיה שוטפות את המסכים מדי יום. זה מעייף 
זה לעוס וכבר מסחרי מדי. בתוך כל אלו לא ראיתי תכנית 
אחת שמציעה או מדברת על אוכל תפל, זה שהוא ללא מלח 
מטעמי בריאות. הרבה לא אחדש לכם, אך אני מתכוונת 
שיהיה  חם,  או  קר  תבשיל  להכין  הדרך  את  מעט  להאיר 
טעים ללא מלח. ראשית כדאי שתדעו שגם מלח הוא הרגל. 

אחרי שלושה שבועות ללא מלח, בדרך כלל נרצה פחות.
הדומיננטיים  המלח.  על  שגוברים  תבלינים  ישנם  שנית, 

הם: 
הסומק - צבעו מדהים טעמו חמצמץ, שונה, גובר על המלח. 
הוא מתאים למאכלי תפוחי אדמה כמו פירה, אורז, פתיתים, 
מרקים, עוף ודגים. אני אישית אוהבת גם בסלטים. הסומק 
גם יפה ומעניין. לא להגזים בפיזור. אחריו הזעפרן האמתי, 
מגיע בקופסאות קטנטנות. יש לרכוש רק בחנויות טובות 
התבלין  בשוק.  ולא  האלו  המיובאים  המוצרים  לממכר 
לרכוש  רצוי  אותו  גם  מוסקט.  אגוז  הוא  שמשתלט  הבא 
כאגוז שלם ולא טחון. מגררים מעט במגררת קטנה ודקה, 
מכניסים לתוך רוטב או כל תבשיל אחר, ואנא, טעמו לפני 
שתפזרו יותר ממה שצריך, מוטב מעט. אם חסר, גררו עוד 
קצת. עלי דפנה ופלפל אנגלי מכניסים לרטבים ולמרקים, 
לבשר, לעוף ולדגים כבושים. פלפל לבן טחון, בזיליקום 
שכותשים,  בגרגירים  כוסברה  פטרוזליה,  יבש,  או  טרי 
קליפת  התבשיל.  הכנת  לפני  לכתוש  שיש  שומר  גרגירי 
מטוגן,  בצל  הרבה  לימון,  מיץ  חתוכה,  או  מגוררת  לימון 

פלפל שחור גרוס, לא טחון. כל השאר לפי טעמכם.
כלל יסודי, לטעום על קצה הלשון תבלין שאינכם מכירים, 
להריח ולנסות בכלי קטן מכל תבשיל לפני שתכניסו תבלין 
לא מוכר לסיר כולו. מעבר לתבלינים השתמשו ביותר ירק 
לדוגמה:  במלח.  כשהשתמשתם  משתמשים  שהייתם  ממה 
קישואים  שני  גזרים,  בשני  להשתמש  רגילים  הייתם  אם 
ועוד, השתמשו בארבעה או בחמישה. לאוהבי טעם אניס, 

גם השומר והקולרבי יתאימו ועוד. 
לרכז  מנת  על  בבישול  מים  בפחות  השתמשו  לסיום, 
טעמים. אגב, תמיד אפשר להוסיף נוזלים, שגם בהם רצוי 
לגוון כמו: מיצים, שמנת מתוקה, חלב או קרם קוקוס וכל 
העולה על דעתכם.  בקיצור, חשוב להטעות את בלוטות 

הטעם גם במוצרים ובמינונים. בהצלחה! 

אופנה  ביניהם?!  ההבדל  וסטייל. מה  אופנה  חובבת  אני 
קוואלי,  רוברטו  כמו  העל  מעצבי  אחרים.  בידי  נוצרת 
סטלה מקרטני, בית האופנה גוצ׳י, איב סאן לורן ודומיהם  
מציגים לראווה בתצוגות האופנה  את החידושים לעונה 
טקסטורות,  גזרות,  צבעים,  לנו  מכתיבים  הם  הקרובה. 
ואלה מתורגמים על ידי רשתות האופנה לבגדים שאנחנו 

רואים בחלונות הראווה.

סטייל הוא התרגום האישי של כל אחת ואחד בתחום 
הלבוש. כך נמצא אנשים שחשוב להם להיות מעודכנים 
והם לובשים תמיד את הטרנד האחרון. לעומתם  נמצא 
אחרים, שהנוחות מכתיבה להם את סוג הבגדים שיבחרו 

ללבוש, וסגנונם שונה ואחר.
בכתבה זו ארצה לסקור מה קרה לעולם האופנה והסטייל 
בעשורים האחרונים, איזו דרך עשתה התעשייה העצומה 

והמשותפת הזו לרוב רובו של העולם.
עד לפני עשור בערך היה מודל היופי של הדוגמניות: 

כמה שיותר רזה, יותר יפה.
אחד  יופי  מודל  האופנה  תעשיית  קדשה  בארץ  ״גם 

עד לא מזמן, וגרמה לנזק חברתי עצום. נערות ונשים 
והיו  לא אהבו איך הן נראות, עשו דיאטות בלי סוף 
שמח  ואני  עשור,  סוגרים  אנחנו  עכשיו  מתוסכלות. 
לראות שיש באמת שינוי אותנטי. אידיאל היופי היום 
ובמוצא.  בגובה  עור,  בצבע  בגיל,  במידה,  תלוי  לא 
נגמר העידן של מודל יופי אחד״, כך מתאר מוטי רייף  
היופי.  אידיאל  השינוי המשמעותי שחל בתפיסת  את 
מראה הדוגמניות, גילן, עיצוב הבגדים ומידתם 
כבוד  ומעוררי  אמתיים  נגישים,  להיות  הפכו 

לגוף האישה.
נכון שלא כל המעצבים וכל הרשתות עומדים 
בתיאור שתיאר מוטי, אך השינויים שחלו ניכרים 
ובולטים הן בפרסומות, הן בתצוגות האופנה והן 
אנחנו  וכגברים.  כנשים  שלנו  האישי  בסטייל 
אותנו  שיבטאו  בגדים,  לעצמנו  לבחור  יכולים 
במידה הנכונה לנו, בצבעוניות שאנחנו אוהבים 

ובגזרות מגוונות כך שיחמיאו לנו.
הפייסבוק  היו:  לשינוי  מכל  יותר  שתרם  מי 
והאינסטגרם. נשים החלו לכתוב על מצוקתן, על 
הקושי במציאת בגדים הולמים למידתן, להגיב 
ברשתות  בעיניהן.  חן  מצאו  שלא  דברים  על 
החברתיות התעורר שיח ציבורי, שלא יכול היה 

להתקיים לפני כן.
שלא  וגברים  נשים  שחשו  לאפליה,  המודעות 
היו במידה, בצבע, בגובה מתאים )כמעט כולם( 
גרמה לחברות האופנה ולמפיקי תצוגות אופנה 
ודוגמנים,  דוגמניות  לשלב  דוגמניות  וסוכני 
לפני   בתעשייה  להשתלב  יכולים  היו   שלא 

עשור.
ניצול  עדיין  קיימים  בתעשייה,  וורוד  הכל  לא 
והחפצה של נשים ודוגמניות, אך המודעות של 
שהיו  הקשות  התופעות  של  להפחתה  מסייעת  כולנו 

בעבר.
דרך ארוכה עשו חברות האופנה ותושבי הארץ והעולם 
רבות  הארץ.  כדור  על  ולשמירה  לקיימות  במודעות 
שתיים  יד  חנויות  הרטרו,  סטייל  את  אמצו  מהנשים 
לאמץ  מאפשרת  שתיים  יד  בחנויות  קנייה  פורחות. 
תעשיית  פחות.  ולזהם  מעט  לשלם  ייחודי,  סטייל 
הטקסטיל היא אחת מהתעשיות המזהמות ביותר. לכן, 
אני אישית מאוד ממליצה על קנייה בחנויות יד שתיים.

תוכלו לפגוש אותי אישית בביגודית של ויצ״ו רחובות. 
נתראה!

דרכם של אופנה, דוגמנות וסטייל בעשורים האחרונים
מלכה דורון - סטייליסטית
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הגדרות מאונך:
1 כינוי למטוס ענק

2 מכלי המשחק בשחמט
3 נביא מקראי בן אמיתי

4 ארץ ישראל )ר«ת(
6 ממשפחת האנטילופות

7 היסוד הקל ביותר
8 כתב עת לנשים

9 אגם בתעלת סואץ
11 ישוב בצפון ים המלח 

14 מדינה המאיימת על ישראל
16 סקר בשטחיות

17 מחורר
18 חבל ארץ,יישוב, מועצה ותל 

בדרום הארץ
20 ענק

23 גוף שמיימי דמוי כוכב
25 חיבור המתפרסם בעיתון

26 קפילרי
28 קיבוץ בגליל העליון לא 

הרחק מצפת
32 מושב דרומית לבית שמש

34 ממלכה עתיקה במקרא
35 חצר פנימית מרוצפת

37 לעברם למענם
45 כלי ידני לקציר

O 48 יסוד כימי גז שסימנו
50 מושב בבקעת הירדן

51 רשימת שחקנים העולה למגרש 
הכדורגל

53 צמח תבלין גם גז לוחמה כימית
54 עיר חרדית במרכז הארץ

56 מושב שיתופי בבקעת הירדן ליד 
הסרטבה

57 קיבוץ גדול למרגלות הכרמל
59 מחלקי העץ

62 מהגפיים
64 עוף דורס

65 מבנה קרקע גבוה
66 אות אנגלית

הגדרות לפירמידה
מהטעמים. 1
ישיבה חרדית ליטאית. 2
צמרת. 3
מצייר מעטר. 4
כלואים בכלא. 5
שיר של חיים חפר בביצוע אילנה רובינא. 6
משועבדים לאדון ומעבדים את אדמותיו. 7
קבוצה אתנית באיים הבריטים. 8
מראשי ממשלת ישראל )ש״מ(. 9

אספקלריה. 10
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הגדרות מאוזן:
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5 אי תלות באחרים, עמידה ברשות 

עצמו
10 עיר בלבנון, סלע קשה

12 מאותיות הא׳ ב׳
13 הגיע

15 מושב ליד קרית גת )2(
18 סוג קרקע

19 עיר בירה באירופה
21 שועל מדבר קטן
22 שלא זוכרים אותו

24 מחפש
25 מרוץ אולימפי ארוך 

27 מילת בקשה
28 מטבע בריטי קטן

29 חוטם
30 בתוכי

31 מושב בחבל אשכול
33 מאבני החושן

36 צמנט
38 אות ניצחון

40 מדינה באירופה
43 מילת ברירה
44 בירת קטאר

46 לא מבושל הרבה, נא
47 מאחד

49 אות אנגלית
50 מושב דתי במועצת שדות נגב

52 מילת שאלה
53 חוסר תבונה

55 צייר ישראלי נודע )ש״מ(
58 תמים שאינו פגום

60 רעב
61 מספיק

63 כוכב כדורגל ישראלי )2(
66 מסולם הצלילים

67 אבוקה
68 עצב דכדוך

69 לעיתים קרובות ובאופן סדיר
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טיולים
ה 

ל״
 ע

ת
בי

ת 
בו

תר

תרבות פעם בחודש

הרצאות בוקר

לפרטים והרשמה: בית על״ה, השופטים 5 רחובות, 8870* שלוחה 4
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חדש בבית על״ה

לפרטים והרשמה: בית על״ה, השופטים 5 רחובות, 8870* שלוחה 4

חוגים ופנאי / עונה 2022-2023

״ה
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